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Voorwoord 

 
Voor u ligt het afstudeerrapport ter afronding van de Masterfase van 

de studie voor bouwkundig ingenieur aan de faculteit Bouwkunde 

van de Technische Universiteit Eindhoven, afstudeerrichting 

Constructief Ontwerpen (Structural Design).  

Naar aanleiding van de afstudeerpresentatie van dhr. Van Dijk over 

Voortschrijdende instorting bij prefab betonconstructies en het naar 

beneden storten van één galerijplaat,  waardoor alle daaronder 

gelegen galerijplaten van de vijf verdiepingen tellende Antillenflat in 

Leeuwarden naar beneden storten, zie figuur 0.1, was mijn interesse 

voor het onderwerp voortschrijdende instortingen gewekt. 

Met de invoering van de Eurocodes (EC) per april 2012, waarin voor 

het eerst methoden zijn voorgeschreven om voortschrijdende 

instortingen te voorkomen, is het daarmee ook een actueel 

onderwerp, en zeker interessant voor de constructeur in de praktijk. 

Om die reden heb ik, in overleg met mijn afstudeerbegeleiders 

vanuit de Technische Universiteit Eindhoven en VeriCon, voor het 

afstudeeronderwerp voortschrijdende instorting gekozen.   

Ik wil dhr. Hoonhout bedanken voor de mogelijkheid om bij VeriCon, 

dit is een allround adviesbureau voor bouwconstructies te Veldhoven, op kantoor aan mijn afstuderen te 

werken. Daarnaast wil ik dhr. Zegers bedanken voor de afstudeerbegeleiding vanuit VeriCon. Als laatste wil ik in 

dit voorwoord gebruik maken om mijn afstudeerbegeleiders vanuit de Technische Universiteit Eindhoven dhr. 

Hordijk en dhr. De Boer, te bedanken voor de begeleiding, sturing en adviezen tijdens het afstudeertraject.  

Eindhoven, 16 augustus 2012, 

Jeroen Heezemans    

 

  

 

 
 
 

Figuur 0.1 Antillen flat Leeuwarden , nadat vijf 

galerijplaten naar beneden zijn gestort, op 23 

mei 2011 [chrisisbeheersingnederland.nl] 
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Samenvatting 

Het instorten van de, in prefab beton uitgevoerde, woontoren Ronan Point op 16 mei 1968 in Londen, heeft in 

één keer voortschrijdende instorting wereldwijd onder de aandacht gebracht. Er wordt van “voortschrijdende 

instorting” (progressive collapse) gesproken als het bezwijken van één element leidt tot een kettingreactie van 

bezwijken van meerdere elementen, waarbij de uiteindelijk schade disproportioneel is. Bij Ronan Point trad op 

de  18e verdieping een gasexplosie op, waardoor een prefab gevelelement werd weggeblazen (initiërende 

schade) waarna uiteindelijk de gehele zuidoosthoek bezweek. Onderzoek volgde en daarin concludeerde men 

dat dit nooit meer zou mogen gebeuren.  

Als reactie hierop heeft men in het begin van de zeventiger jaren speciale ontwerprichtlijnen in de Britse norm 

opgenomen. In de Nederlandse normen, werd geëist dat bouwconstructies zo ontworpen moesten zijn, dat het 

bezwijken van een onderdeel niet tot onevenredig grote schade leidt. Dit is mogelijk door te zorgen dat 

constructies een bepaald incasseringsvermogen bezitten tegen bijzondere belastingen, zoals explosies of 

aanrijdingen, of door het gebouw te voorzien van een alternatieve (tweede) draagweg. Echter, hoe en 

waarmee het gebouw moet worden voorzien van een tweede draagweg was niet aangegeven. Vanaf april 2012 

zijn de Eurocodes  van kracht. Daarin zijn wel maatregelen beschreven. Afhankelijk van de gevolgklasse waarin 

een gebouw zich bevindt, is het verplicht om trekbanden aan te brengen. De bedoeling daarvan is dat het in 

een tweede draagweg kan voorzien en daarmee een voortschrijdende instorting kan worden voorkomen. Er 

wordt echter getwijfeld over het functioneren van deze trekbanden en de achtergrond van de bepalingen is 

niet duidelijk. Het aspect van voortschrijdende instorting speelt vooral bij geprefabriceerde betonconstructies, 

waarin veelal scharnierende verbindingen worden toegepast. 

Het doel van dit afstudeerwerk is het vergroten van het inzicht in het gedrag van een prefab 

betonskeletconstructie, zie figuur 0.1 (bestaande uit kolommen, balken en kanaalplaten), na het wegvallen van 

een randkolom.  

 
Figuur 0.1: Wegvallen van een randkolom bij een prefab betonskeletconstructie gebaseerd op [1] 
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Hierbij is onderzocht of trekbanden, die voorgeschreven zijn in de Eurocodes wel functioneren en daarmee een 

voortschrijdende instorting kunnen voorkomen. Met name is gekeken naar het aspect van 

vervormingscapaciteit en detaillering. Ook is nagegaan wat de nieuwe bepalingen ten aanzien van voorkomen 

van voorschrijdend bezwijken betekenen voor de gangbare constructiepraktijk van geprefabriceerde 

betonconstructies. 

Tijdens dit onderzoek is gebleken dat, zonder speciale maatregelen, voor het functioneren van de trekbanden 

de benodigde hoeveelheid wapening in de randvoeg tussen de randbalk en de kanaalplaatvloer veel meer is 

dan wat uitvoerbaar is. Door een gedeelte van de wapening ter plaatse van de verbindingen te onthechten, kan 

voldoende vervormingscapaciteit worden bereikt, waardoor met relatief minder wapening de trekband kan 

functioneren. De benodigde hoeveelheid wapening is echter nog steeds aanzienlijk meer dan wat in de huidige 

constructiepraktijk in verband met schijfwerking van de vloeren wordt toegepast. Een aanvullende voorwaarde 

voor het functioneren van de trekbanden is dat de detaillering goed is.  

In het kader van de detaillering is gekeken naar het uitbreken van de trekband uit de randvoeg. Dit blijkt met 

de huidige detaillering in de praktijk het geval te zijn. Om dit te voorkomen zijn maatregelen nodig. Hoe dit 

praktisch goed opgelost kan worden verdient nader onderzoek. In het rapport is een voorstel gedaan op basis 

van toepassing van stekkenbakken. Er is voor stekkenbakken gekozen omdat hierdoor het productieproces 

voor prefabelementen niet wordt verstoord. Deze stekkenbakken worden ter plaatse van de kolom in de 

randbalk toegepast, zodat ze de trekband omsluiten en daardoor niet uit de randvoeg getrokken kunnen 

worden. De randbalk blijft aan de trekband ‘hangen’. Dit blijven ‘hangen’ van de randbalk aan de trekband is 

nodig, omdat hierdoor de kanaalplaten hun oplegging behouden en niet naar beneden storten wat een 

voortschrijdende instorting tot gevolg zou kunnen hebben. 

Door dit afstudeeronderzoek is het inzicht in het gedrag van een prefab betonconstructie na het wegvallen van 

een randkolom vergroot. Nagaan is welke maatregelen, in de vorm van hoeveelheid wapening en detaillering, 

nodig zijn om trekbanden te laten functioneren. De maatregelen in verband met voorkomen van 

voortschrijdende instorting hebben belangrijke gevolgen voor de prefab betonindustrie en nader onderzoek op 

dit vlak is aanbevolen.  
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Summary 

The collapse of the, performed in precast concrete, residential tower Ronan Point on may 16, 1968 in London, 

has brought progressive collapsing at once to worldwide attention. There is spoken of progressive collapse as 

the failure of one element will lead to failure of a chain of multiple elements, wherein the beneficial damage is 

disproportionate. 

At Ronan Point was a gas explosion on the 18th floor, making a prefabricated wall element blow away (initiating 

damage) after which the entire southeast corner collapsed. Investigation followed and it was inferred that this 

may never happen again.  

In response, in the beginning of the seventies, special design guidelines were set out in the British Standard. In 

the Dutch standards was demanded that constructions were designed in a way so failure of one part does not 

lead to disproportional damage. This is possible by ensuring that structures have a certain resistance against 

accidental actions, such as explosions of collisions, or by providing an alternative (second)bridging mechanism. 

However, in which way the building had to be provided with a alternative bridging mechanism was not 

indicated. In April 2012 the Eurocode has entered. Therein measures are described. Depending on the resulting 

class in which a building is situated, it is an obligation to provide a building with ties. The purpose of this is that 

it is possible to make a alternative bridging mechanism, and hence a progressive collapse can be prevented. 

However, there is some doubt about the functioning of these ties and the background of the provisions is 

unclear. The aspect of progressive collapse is in particular importance  with prefabricated concrete structures, 

which usually hinged connections are used.  

The target of this graduation project is increasing the understanding in the behaviour of a prefabricated 

concrete skeleton construction, figure 0.2 (consisting of columns, beams and precast hollow core elements), 

after a sudden lost of an edge column.  

 

 

Figure 0.2: Sudden lost of  an edge column in a prefabricated concrete skeleton construction  based on [1] 
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Investigated is or ties, that are prescribed in the Eurocodes, are functioning and or ties can prevent progressive 

collapsing. In particular are the aspects of deformation capacity and detail. There  is also examined what the 

new provisions mean regarding the prevention of progressive collapsing to the common construction practice 

of precast concrete structures.   

This investigation had shown that, without special measures, for operation of the ties is the required amount of 

reinforcement in the edge joint between the edge beam and the precast hollow floor element much more that 

what is feasible. By detaching a portion of the reinforcement at the location of the connection, sufficient 

deformation capacity can be achieved so relatively less reinforcement is necessary to make the  tie function in 

catenary action. De required amount of reinforcement is, however, still considerably more than what is used in 

current construction practices applied in floors acting as an whole stiff plate. An additional condition for the 

functioning of the ties is that the detail is correct.  

As part of the detailing is watched at the outbreak of the pull tie out of the edge joint. This appears to be the 

case with the current detailing in construction practice. To prevent this, measures are necessary. How to solve 

this practically, deserves further investigation. In this report is done a proposal based on application of an 

stirrup rebar connection system. There is chosen for an stirrup rebar connection system because the industrial 

production of prefabricated elements will not be disturbed. These stirrup rebar connection system is placed at 

the location of the column in the edge beam, so that they enclose the tie and therefore cannot be pulled out of 

the edge joint. The edge beam will be hanging on to the ties. This is necessary because the precast hollow core 

elements keep their support en do not plunge down, so than an progressive collapse could be prevented.   

This graduation project increases the understanding in the behaviour from a prefabricated concrete 

construction after an sudden lost of an edge column.  

There is investigated which measures, in the form of amount of reinforcement and detailing, are necessary  to 

make the ties function. The measures in connection with the prevention of progressive collapsing have 

important consequences for the prefabricated concrete industry nowadays. Further investigation in this area is 

recommended. 

 



 

8| 

 

1 Inleiding 

1.1 Onderwerp 

Het fenomeen voortschrijdende instorting is het bezwijken van een element dat leidt tot het op 

voortschrijdende wijzen bezwijken van meerdere elementen. Hierbij is het bezwijken van meerdere elementen 

disproportioneel aan het bezwijken van het initiërende element. Door de instorting van Ronan Point in 1968 in 

Londen is voortschrijdende instorting (progressive collapse) wereldwijd onder de aandacht gekomen en zijn 

vele onderzoeken naar het incident gedaan. Dit heeft geleid tot ontwerpstrategieën waarop de normen en met 

name de Britse norm (Britisch Standard) zijn aangepast. In de Nederlandse (NEN) normen, werd geëist dat 

bouwconstructies zo ontworpen moeten zijn, dat het bezwijken van een onderdeel niet tot onevenredig grote 

schade leidt. [2] Dit kan door te zorgen dat constructies een bepaald incasseringsvermogen bezitten tegen 

bijzondere belastingen zoals brand, explosies of botsingen met voertuigen, of door het gebouw te voorzien van 

een alternatieve (tweede) draagweg. Echter hoe en waarmee het gebouw moet worden voorzien van een 

tweede draagweg staat niet beschreven. Per april 2012 zijn de Eurocodes van kracht geworden. In Eurocode 1 

en 2 zijn wel maatregelen beschreven, waaronder het aanbrengen van trekbanden, om daarmee een 

voortschrijdende instorting te voorkomen. Er wordt echter getwijfeld over het functioneren van deze 

maatregelen en de achtergrond ervan is niet goed bekend. Een voorbeeld om de twijfel over de 

toepasbaarheid van de regelgeving uit de Eurocodes aan te duiden, is gegeven met het volgende citaat uit 

Eurocode 1: 

 “A.1 Onderwerp en toepassingsgebied: Deze bijlage A geeft regels en methoden voor het 

ontwerpen van gebouwen om een mate van lokaal bezwijken ten gevolge van een 

onbekende oorzaak te doorstaan zonder disproportionele instorting. Hoewel andere 

benaderingen net zo geldig kunnen zijn, zal gebruik van deze strategie waarschijnlijk er 

voor zorgen dat een gebouw, afhankelijk van de gevolgklasse, voldoende robuust is om 

een beperkte mate van schade of bezwijken te verduren zonder in te storten.” [3] 

 

Het woord waarschijnlijk geeft al aan dat er twijfel bestaat over, de in Eurocode 1 opgenomen regelgeving, of 

de resterende constructie na lokaal bezwijken van een element, wel voldoende robuustheid bezit om een 

voortschrijdende instorting te voorkomen.   

Om de achtergrond van de regelgeving in de Eurocodes te achterhalen en de twijfel over het functioneren van 

de voorgeschreven regelgeving in de Eurocodes te onderzoeken, is de Technische Universiteit Eindhoven 

gestart met een aantal studies naar voortschrijdende instorting, waaronder dat van M. van Dijk [4] en die van 

J.N. de Boer [5]. Dit afstudeeronderzoek geeft hieraan een vervolg. 

1.2 Introductie trekbanden 

Trekbanden worden in de praktijk toegepast om schijfwerking in de prefab betonvloeren te verkrijgen, zodat 

windbelasting via schijfwerking naar de stabiliserende elementen kan worden afgedragen. Doorgaans volstaan 

2Ø12 hiervoor. De trekbanden bevinden zich langs de omtrek van het gebouw en liggen in een ongeschonden 
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constructie nagenoeg recht. Ter voorkoming van voortschrijdende instorting zijn de trekbanden bedoeld om als 

“ophang”-kabels te gaan fungeren na het bezwijken van een kolom. Een kenmerk van kabelwerking (door 

middel van trekbanden) is dat de kabels pas in vervormde toestand weerstand kunnen bieden aan verticale 

belasting. Zodra de randkolom wegvalt, beginnen de randbalken te roteren en hiertegen verzet de trekband 

zich met een kracht T die door het rekken van de trekband ontstaat. Deze kracht T kan ontbonden worden in 

een verticale kracht R (figuur 1.1). De grootte van de kracht T in de trekband hangt af van de doorsnede A en 

de maximale spanning σ van de trekband. De rek capaciteit εu van de trekband bepaalt de maximale verlenging 

en daarmee de zakking. De opwaartse kracht, die hierbij door de kracht in de trekband geleverd kan worden is:  

R = 2 * T * sin(α)         (1-1)  

Er ontstaat verticaal evenwicht zodra de trekband voldoende trekkracht bezit, voldoende is gerekt en dus 

gezakt, waardoor de verticaal ontbonden kracht R in evenwicht is met de neerwaartse belasting. 

In Eurocode 1 [3] wordt gesteld dat een trekband langs de omtrek een minimale trekkracht T van 75 kN moet 

kunnen opnemen.  Deze trekkracht kan worden opgenomen met 2Ø10 = 157 mm2 (uitgevoerd in de 

staalkwaliteit B500B). Voor de zakking van de constructie, na verwijdering van een randkolom, wordt 10% van 

de dubbele overspanning aanbevolen door [6]. Deze zakking resulteert in een hoek α = 11,3°. Wanneer deze 

hoek en de minimale trekkracht T = 75 kN volgens Eurocode 1 wordt ingevuld, dan is de opwaartse kracht: 

 R = 2 * 75 * sin(11,3) = 29,4 kN 

Een regulier kantoorgebouw heeft doorgaans een permanente belasting gk van 5,0 kN/m2, en een veranderlijke 

belasting qk van 4,0 kN/m2. Voor de bijzondere belasting situatie, waarvan hier sprake is, wordt de 

veranderlijke belasting vermenigvuldigd met een momentaanfactor ψ2 = 0,3 (kantoorfunctie). Deze twee 

belastingen vormen tezamen een belasting van (5 + 0,3*4) = 6,2 kN/m2. Dit resulteert voor een kantoor met 

een reguliere stramienmaat van 7,2m in een op te nemen belasting van:  6,2 * 7,2 * 7,2/2 = 160,7 kN  

Wanneer de trekkracht voor een trekband langs de omtrek voor een regulier kantoorgebouw wordt bepaald 

met Eurocode 1, dan volgt hieruit een kracht van: T = 0,4 * 6,2 * 7,2 * 7,2 = 128,6 kN, hiervoor is nodig 3Ø12 = 

339 mm2. Met deze kracht, onder een hoek α = 11,3° kan een opwaartse kracht geleverd worden van: 

 R = 2 * 128,6 * sin(11,3) = 50,4 kN < 160,7 kN 

De opwaartse belasting van 50,4 kN is onvoldoende om weerstand te kunnen bieden aan de neerwaartse 

belasting van 160,7 kN.  Wanneer een grotere zakking wordt toegelaten, neemt de hoek α toe en daarmee ook 

de opwaartse kracht R. Deze relatie is weergegeven in grafiek 1.1. 

 
 

 

aT
R

T
R

T T

L L

α 
α 

Figuur 1.1: Links, situatie na verwijdering randkolom, rechts driehoek voor bepaling opwaartsekracht R 
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In grafiek 1.1. is af te lezen dat naarmate de zakking groter wordt, de opwaartse kracht R toeneemt. Echter de 

maximale zakking van de randbalk kan niet meer zijn dan de reguliere verdiepingshoogte h = 3,6 m. Zelfs bij de 

maximale zakking kan er onvoldoende opwaartse kracht R worden gegenereerd, om weerstand te kunnen 

bieden aan de neerwaartse belasting. 

De reden dat er een grens gesteld wordt aan de maximale zakking, is om te voorkomen dat de randbalken een 

stootbelasting veroorzaken op de daaronder gelegen verdieping, zie figuur 1.2, met een voortschrijdende 

instorting net als bij Ronan Point tot gevolg. 

 

 

 

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat een trekband pas in staat zal zijn als daarvoor een wapeningsdoorsnede 

wordt toegepast, die aanzienlijk groter is dan de minimale waarden volgens de Eurocodes en de 

trekbandwapening die normaliter wordt toegepast in het kader van schijfwerking. Hoe de trekbandwerking 

uitwerkt voor praktische omstandigheden en of deze wel kan functioneren, gegeven de benodigde 

vervormingscapaciteit, is het onderwerp van deze afstudeerscriptie.   
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1.3 probleem- en doelstelling 

Uit bovenstaande bevindingen blijkt dat er twijfel bestaat over de effectiviteit van trekbanden langs de omtrek, 

wanneer de hoeveelheid wapening (3Ø12) wordt toegepast, die volgens Eurocode 1 is voorgeschreven. 

Daarnaast wordt er in de Eurocodes niets vermeld over de vervormingscapaciteit van de trekbanden. Dit heeft 

geleid tot dit afstudeeronderzoek waarvoor de volgende probleem- en doelstelling zijn gedefinieerd: 

De probleemstelling: 

Er is onvoldoende inzicht in het gedrag van een prefab betonconstructie, na verwijdering van 

een randkolom, en in de juistheid en praktische toepasbaarheid van de regels voorgeschreven 

in de Eurocodes om daarmee een voortschrijdende instorting te voorkomen. 

De doelstelling is: 

Het inzicht in het gedrag van een prefab betonconstructie na verwijdering van een randkolom 

vergroten, en nagaan of trekbanden kunnen functioneren.  

Mogelijke  alternatieve weerstandsmechanismes onderzoeken die een voortschrijdende 

instorting bij prefab betonconstructies, na verwijdering van een randkolom kunnen 

voorkomen. 

Huidige detaillering nagaan, en onderzoeken welke aanpassingen daarin noodzakelijk zijn.  

Deze doelstellingen leiden tot de volgende onderzoeksvragen: 

Werken trekbanden, zoals deze volgens de Eurocodes worden voorgeschreven voor prefab 

betonconstructie, wel bij het wegvallen van een randkolom?  

Zijn de voorgeschreven trekbanden voldoende?  

Welke eisen worden aan de detaillering gesteld om trekbanden te kunnen laten functioneren en hoe 

kan daaraan worden voldaan? 

Wat betekenen de benodigde trekbanden voor  het ontwerp van prefab betonconstructies? 

1.4 Opzet rapport 

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen en daarmee de doelstellingen te behalen, zal in de 

volgende hoofdstukken het onderzoek verder worden toegelicht en worden aangegeven welke stappen 

daarvoor worden genomen. Hoofdstuk 2 beschrijft, ter verduidelijking van het onderwerp, kort de betekenis, 

de impact, de gevolgen en de geschiedenis over voortschrijdende instorting. Hoofdstuk 3 beschrijft de strategie 

die de basis is voor de ontwerpregels in de Eurocodes. Hoofdstuk 4 beschrijft de regelgeving met betrekking      

tot het voorkomen van een voortschrijdende instorting. Hoofdstuk 5 beschrijft verschillende weerstand 

mechanismes die een voortschrijdende instorting kunnen voorkomen. Hoofdstuk 6 beschrijft eerdere 

onderzoeken naar voortschrijdende instortingen, gevolgd door een kwalitatieve beschouwing van het gedrag 

van een constructie na verwijdering van een randkolom in Hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 behandelt een ontwerp 

voor een regulier kantoorgebouw. Hiervoor worden in hoofdstuk 9 de benodigde trekbanden langs de omtrek 

bepaald en knoopvervormingen bekeken. In Hoofdstuk 10 is de huidige detaillering beschouwd en worden 

benodigde aanpassingen van de detaillering bekeken om onder andere uitbreken van de trekbanden te 

voorkomen. In Hoofdstuk 11 zijn conclusies gegeven en aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. 
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2 Geschiedenis voortschrijdende instorting 

In dit hoofdstuk zijn een tweetal instortingen beschreven om een duidelijk beeld te schetsen over wat 

voortschrijdende instorting is, en wat de impact van dergelijke instortingen zijn. 

2.1 Ronan Point 

Voortschrijdende instorting is onder de aandacht 

gekomen, sinds de instorting van de 22 verdiepingen 

tellende woontoren Ronan Point in Londen, op 16 mei 

1968, zie figuur 1.1. Bij dit tragische incident  zijn 4 doden 

en 17 gewonden gevallen. [7][8] Amper drie maanden na 

de oplevering op 11 maart 1968  ontstond er op de 18e 

verdieping een gasexplosie, waarbij zowel de 

keukenwand als de dragende buitenmuur uit het 

appartement werden geblazen. De vraag hoe dit had 

kunnen gebeuren hield de nabestaanden, de overheid en 

de bouwwereld in hun greep en onderzoek volgde.  

Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog waarbij Nazi 

Duitsland het Geallieerde Verenigd Koninkrijk  

bombardeerde, werd de woning voorraad in Londen voor 

een kwart verwoest. [7] Om na de oorlog aan de grote 

woningbouwvraag te kunnen voldoen, koos de overheid 

ervoor om bij nieuwbouwplannen te kiezen voor een 

hoge woningdichtheid en een besparing van het 

grondoppervlak. Dit leidde tot vele hoogbouwprojecten. 

Een verkorting van de bouwtijd was gewenst, waardoor er 

nieuwe en snellere bouwsystemen werden ontwikkeld, wat de bouwsnelheid verhoogde. Een keuze destijds 

werd gemaakt voor het, in 1948 in Denemarken ontwikkelde, Larsen-Nielsen systeem bestaande uit prefab 

betonnen wanden, vloeren en trappen. Dit systeem bestaande uit dragende wanden en vloeren was echter 

ontwikkeld voor gebouwen tot maximaal zes bouwlagen. Echter de woontoren in Ronan Point bestond uit 23 

bouwlagen, met een totale hoogte van 60 m. 22 verdiepingen hadden een woonbestemming met elk vijf 

appartementen wat neerkomt op 110 appartementen in totaal. De onderste verdieping diende als podium. 

De vloeren bij dit systeem werden opgelegd in een sponning in de dragende gevelwand en middels een stalen 

strip en bout verbonden, waarna het later met mortel werd gevuld. De verbindingen zijn vanwege het 

ontbreken van doorgaande wapening alleen in staat om verticale drukkrachten over te brengen. De 

schuifkrachten ten gevolge van de windbelasting worden via de voegen overgebracht middels wrijving die 

ontstaat door het eigengewicht ofwel zwaartekracht van de elementen.  

 

Figuur 2.1: Instorting zuidoosthoek Ronan Point [7] 
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Door de gasexplosie op de 18e verdieping, zie figuur 2.2, werd daar het dragende gevelelement van de 

woonkamer en een gedeelte van de slaapkamer weggeblazen.  Hierdoor hadden de gevelelementen van de 19e 

verdieping geen ondersteuning meer wat een kettingreactie veroorzaakte naar de daarboven gelegen 

verdiepingen 20 tot en met 22. Vervolgens kwam het puin van de vloer- en gevelelementen van de 

bovengelegen verdiepingen terecht op de 18e verdiepingsvloer waardoor het gevelelement van de 17e 

verdieping teveel belasting moest dragen en hierdoor overbelast raakte en bezweek. Dit gaf vervolgens een 

tweede kettingreactie naar beneden waarbij alle vloeren en gevelelementen bezweken tot aan de begane 

grond. 

 
Figuur 2.2: (Links) schematisch overzicht van de explosie op de 18e verdieping, en (rechts) de instorting van Ronan Point, 

gebaseerd op [4][9] 

Wonder boven wonder heeft Ivy Hodge het ongeval overleefd. Ze heeft er slechts tweedegraads brandwonden 

in haar gezicht en aan haar armen aan overgehouden. Door het feit dat Ivy geen gehoorschade had opgelopen 

moet de explosiedruk minder dan 70 kN/m2 zijn geweest [8] 

Het Building Research Station and Imperial College of London heeft vervolgens verschillende testen uitgevoerd 

en toonde daarmee aan dat de gevelelementen al bij een gasdruk van 21 kN/m2 uit het gebouw werden 

geblazen. Doordat de explosie op de 18e verdieping plaats vond daar waar het eigengewicht van de 

bovengelegen verdiepingen minder is, en daardoor ook de wrijvingsweerstand tegen afschuiven, kon het 

gevelelement al bij een lagere druk uit de gevel worden geblazen. 

Ronan Point is uiteindelijk bezweken door het ontbreken van voldoende constructieve redundantie. 

Redundantie wordt ook wel reservecapaciteit genoemd, dit is het meer dan benodigd voorkomen van iets. Zo 

kan een apparaat, water- of energiecentrale meervoudig aanwezige onderdelen bevatten, zodat het geheel 

goed blijft functioneren wanneer een of meer onderdelen defect raken of verloren gaan. 
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Dit had bij Ronan Point ook toegepast kunnen worden door de verbinding zo te ontwerpen dat deze niet alleen 

grote drukkrachten kon opnemen maar ook grote trek- en schuifkrachten. Hierdoor was het mogelijk geweest 

om een alternatieve ook wel ‘tweede draagweg’ te vormen, en daarmee de constructieve redundantie te 

verhogen. 

Uit het openbare onderzoek volgde meerdere tekortkomingen met de bouwnormen. Zo was Ronan Point 

ontworpen om windsnelheden van 100km/h te weerstaan, terwijl er tijdens de levensduur van het gebouw er 

iedere 60 jaar wel een windsnelheid van 170km/h op 61 meter hoogte verwacht kon worden. Verder dateerde 

de bouwnorm die gebruikt was voor Ronan Point uit 1952 en deze was niet up to date gehouden, terwijl er in 

1963 al bekend was èn er over gepubliceerd werd door de National Physical Laboratory dat er met hogere 

windsnelheden gerekend moest worden. [8] 

De ingestorte zuidoosthoek is in 1969 herbouwd door een vrijstaande constructie die bereikbaar was vanuit het 

bestaande gebouw via loopbruggen. Om het gebouw verder te verstevigen zijn stalen hoekprofielen tussen de 

wanden en vloeren aangebracht. Omdat in de jaren die volgden er alsnog scheuren in het gebouw optraden, 

was het vertrouwen in het gebouw dusdanig aangetast. Er werd besloten om het gebouw volledig te slopen. 

Om lering uit de bouwwijze van het gebouw te kunnen trekken, werd besloten om het gebouw laag voor laag 

te slopen om zo de uitvoering te kunnen bestuderen. De geschokte architect Sam Webb zei:  

 

“Ik wist dat we slecht vakmanschap gingen aantreffen – wat me verbaasde was de grote 

schaal ervan. Niet één verbinding was correct. Verbindingsstrips ter plaatse van de aansluiting 

van het vloerelement aan het gevelelement waren niet vastgezet: de stelmoeren, waarop de 

wandelementen rusten, waren niet teruggedraaid, waardoor een significant deel van de 

verticale belasting via de bouten werd overgebracht, ofwel de panelen waren geplaatst op 

bouten in plaats van op mortel (die reduceert de wrijving enorm). Maar de grootste schok van 

alles was dat de cruciale dragende H-2 verbinding, zie figuur 2.3, tussen vloer en wand. 

Sommige van de verbindingen waren voor minder dan vijftig procent gevuld met de benodigde 

mortel, in plaats daarvan was op een aantal plekken puin gebruikt” [8] 

 
Figuur 2.3: Vloerwandverbinding H2 Ronan Point: Linker afbeelding: ‘zoals ontworpen”, en rechter afbeelding ‘zoals 

uitgevoerd’ [8] 
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Op basis van het op grote schaal aantreffen van slecht vakmanschap tijdens de uitvoering van Ronan Point en 

de grote onzekerheid hierover bij andere gebouwen die met hetzelfde Larsen-Nielsen systeem zijn gebouwd, is 

besloten om alle gebouwen (negen in totaal) te slopen.  

Door de invoering van de Eurocodes moeten constructies dusdanig zijn ontworpen dat wanneer er één 

onderdeel bezwijkt er andere onderdelen zijn die, na herverdeling van krachten, de belasting kunnen afvoeren 

zodat disproportioneel bezwijken wordt voorkomen. Dit wordt bij prefab betonconstructies gerealiseerd door 

het onderling koppelen van elementen middels horizontale en verticale trekbanden, en het aanbrengen van 

een randbalk waarmee trekkrachten kunnen worden opgenomen. 

 

2.2 Alfred P. Murrah Federal Building 

Dat gebouwen niet alleen instorten door ontwerp- en/of uitvoeringsfouten bewijst het Alfred P. Murrah 

Federal Building in de Amerikaanse stad Oklahoma City, zie hiervoor figuur 2.4. 

 

   Figuur 2.4: Alfred P. Murrah Federal Building links [8] voor bomaanslag, en rechts na bomaanslag [7] 

 
 
Dit overheidsgebouw, gebouwd in 1977, voldeed destijds aan alle fungerende normen waaronder de ACI 318-

71. Bij dit gebouw parkeerde Timothy McVeigh op 19 april 1995, uit haat tegen de overheid, een gehuurde 

truck met, wat later uit onderzoek bleek, 2177 kg aan ammonium nitraat en stookolie. Zijn enige doel was om 

zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Na het ontsteken van de eerste ontsteking en twee minuten later de 

tweede ontplofte om 9.02 uur het negen verdiepingen tellende gebouw, waarbij 168 doden vielen (waaronder 

19 kinderen) en ruim 800  gewonden. [8] Nadat McVeigh zijn truck had geparkeerd bij de laadruimte van het 

gebouw vlakbij de gevelkolom op as G20  vluchtte hij samen met zijn handlanger Terry Nichols in een gereed 

staande vluchtauto. Door de explosie werd een derde van het gebouw verwoest, en ontstond er een krater van 

2,1 meter diep en 8,5 meter breed op de plaats waar de truck stond. 

Het gebouw, was aan de Noordgevel uitgevoerd met flinke glaspartijen om op die manier veelvuldig natuurlijk 

daglicht binnen in het gebouw te krijgen. Het was 61 m lang 23 m breed en 9x4=36 m hoog, bestond uit 10 

beuken in de lengterichting en twee in de breedte. Op de begane grond vloer en de eerste verdieping stonden 

de kolommen 12,2 m uit elkaar en op de verdiepingen daarboven 6,1 m. Om de bovenste kolommen te 

ondersteunen en de krachten af te voeren heeft men een grote dwarsbalk toegepast. 



Hoofdstuk 2 Geschiedenis voortschrijdende Instorting 

16|   

Door de ontploffingskracht werd de kolom G20, zie figuur 2.5, compleet verbrijzeld en bezweken de kolommen 

G24 en G16 op afschuiving door de hoge horizontale drukbelasting ontstaan door de drukgolf. Door deze 

drukgolf werden eveneens de vloeren van de 1e tot en met de 4e verdieping omhoog gestuwd en scheurde 

daarbij in waardoor ze hun weerstand tegen afschuiven verloren. Een fractie later gingen ze door de 

zwaartekracht weer door hangen waardoor de grote gevelbalk en de gevelbalk van de 3e verdieping naar 

binnen tordeerden en van de kolommen afgleden. Omdat de grote gevelbalk geen ondersteuning meer had, 

stortte deze naar beneden en daarmee verging ook de ondersteuning van de kolommen van de 2e verdieping 

tot aan het dak. Hierdoor ontstond er een kettingreactie waarbij een derde van het gebouw op een 

voortschrijdende wijze instortte. 

 
 Figuur 2.5: Boven gevelaanzicht met schematische weergave constructie gebouw, en onder plaats               
                     busje met explosieve [7] 
Door een wapeningsonregelmatigheid is het voortschrijdend bezwijken van de grote draagbalk op de 2e 

verdieping in de Noordgevel net iets voor de kolom G12 gestopt. Zie hiervoor de rode omcirkeling in het 

rechter plaatje van figuur 2.4. 

Om dit soort gewelddadige aanslagen in de toekomst te voorkomen nam de Amerikaanse overheid 

maatregelen. Zo namen ze in hun bouw normeringen, “The General Services Administration guidelines for 
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federal office buildings en in the United Facilities Criteria for Departement of Defense projects” gedetailleerde 

regels op om hun gebouwen zo te ontwerpen dat ze bestand zijn tegen voortschrijdende instortingen. Zo 

worden met name de onderste bouwlagen ‘zwaarder’ uitgevoerd, zodat ze minder gevoelig zijn voor 

aanslagen. 

Een andere maatregel was het plaatsen van verankerde palen of zware betonnen blokken rondom alle federale 

gebouwen in Amerika, zodat voertuigen met explosieven niet meer in de buurt van dragende kolommen 

konden komen. Als laatste maatregel pasten ze gelaagd glas toe zodat er na een breuk of explosie geen 

scherven in het rond vliegen. Die rondvliegende scherven kunnen veel snijwonden en slachtoffers  

veroorzaken. 

Het Alfred P. Murrah Federal Building is een maand na de aanslag door middel van imploderen gesloopt. Op de 

plaats van het gebouw is een herdenkingsmonument gekomen. 

2.3 Voortschrijdende Instorting 

Naast dat gebouwen onderdak bieden en beschutting tegen weersinvloeden zoals: zon, wind, sneeuw, regen 

en onweer, moeten ze ook dusdanig gebouwd zijn dat ze niet kunnen instorten. 

Voortschrijdende Instorting is het bezwijken van één enkel element of onderdeel 

dat leidt tot het in zijn geheel bezwijken van een constructie of een groot gedeelte 

hiervan. Het meest eenvoudige voorbeeld van disproportionele voortschrijdende 

instorting is het omstoten van een dominosteentje, zie figuur 2.6, waarbij het 

gevolg is dat alle stenen vallen op een voortschrijdende wijze (kettingreactie). Het 

omstoten van het initiërende steentje is disproportioneel (staat niet in verhouding 

tot) ten opzichte van het omvallen van alle steentjes. Omdat het merendeel van 

de disproportionele instortingen op een voortschrijdende wijze plaatsvinden, 

wordt het vaak afgekort tot voortschrijdende instorting [10] in het Engels ook wel 

progressive collapse genoemd. 

Aan de instorting van een constructie gaat vaak een bepaalde gebeurtenis vooraf. Bijvoorbeeld een bijzondere 

belasting, of een lokaal gebrek aan weerstand of een materiaal,- ontwerp,- of uitvoeringsfout. Waarbij de 

fouten verschillende oorzaken hebben, zo varieert het van persoonlijke fout, tot miscommunicatie en structuur 

en cultuur van de bedrijfstak. 

De kans dat één van deze bijzondere gebeurtenissen optreedt, is klein en vaak plotseling en wordt in de 

literatuur [8] ook wel “accidental action” genoemd. De meest voorkomende oorzaak van instortingen zijn 

bijzondere belastingen zoals: brand, explosies, stootbelastingen, aardbevingen, zettingen en overstromingen.  

Figuur 2.6: Omvallende 

dominostenen [mylot.com] 
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3 Eerdere onderzoeken naar voortschrijdende 
instorting 

In het (recente) verleden zijn een aantal proeven gedaan op elementen waaronder platen, balken en 

raamwerken om alternatieve weerstandsmechanismes te onderzoeken in geval van voortschrijdende 

instorting. Deze onderzoeken worden kort beschreven in dit hoofdstuk, en uitgebreider in de bijlagen. 

3.1 Onderzoek Regan  

In het artikel  “Catenary action in damaged concrete structures” uit 1975 [11], beschrijft P.E. Regen zijn 

onderzoek aan het Polytechnic of Central London naar kabel- en membraanwerking in betonnen vloerplaten, 

welke bij lokaal bezwijken van een constructie een voortschrijdende instorting mogelijk zou kunnen 

voorkomen. In het begin van het artikel is een referentie van het onderzoek van Isaza [12] beschreven, waarin 

trekproeven op wapeningstaven omhult met betonprismas zijn uitgevoerd. Daarmee is onderzocht wat de 

invloed van verschillende hoeveelheden wapening in het betonprisma is op de ductiliteit en verlenging om de 

potentie van kabelwerking weer te geven.  Daarna is er door Wilford & Yu [13] onderzoek aan het Imperical 

Collage in Londen gedaan naar membraamwerking bij betonconstructies na het verwijderen van balken en 

kolommen. Daarbij bleek bij de in-situ betonvloer, die in één richting was gewapend met in dwarsrichting 

verdeelwapening, dat na verwijderen van de midden balk, die loopt van kolom 2 naar kolom 7 (figuur 3.1), er 

(trek) membraamwerking in de vloer optredt. Er zijn daarna ook in-situ vloeren getest waarbij in beide 

richtingen dezelfde wapening was aangebracht. Hierbij trad eveneens trek membraamwerking op. Als laatste 

zijn er proeven  gedaan met prefab vloerplaten waarbij de kolom 7, zie figuur 3.1, werd weggehaald. Hierdoor 

traden er vloeilijnen op vanuit de kolom 1 en 3 naar kolom 7. Bezwijken trad op door het breken van de staven 

ter plaatse van de vloeilijnen. Tijdens deze proef trad er geen kabelwerking op in de vloerplaten.  

Naar aanleiding van deze resultaten is Regan in het onderzoek gestart met proeven op kleinere schaalmodellen 

en platen. 

 
 

 
Figuur 3.1: (links) bovenaanzicht proefopstelling en 

overspanningsrichting prefab betonplaten, (rechts) 

detaillering aansluitingen platen met balken [11] 
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Regan heeft onderzoek gedaan op prefab 

betonnen vloerplaten, waarop een druklaag 

is gestort en waarin wapening is 

aangebracht die onderbroken is ter plaatse 

van de te verwijderen (nabootsen 

bezwijken) ondersteuning. Deze platen zijn 

belast, waarbij verschillende fasen werden 

waargenomen, waaronder druk 

membraamwerking en kabelwerking, 

gevolgd door het uitbreken van de 

wapening. Uitendelijk bezweek de 

onderwapening nabij het steunpunt. De 

proefopstelling is weergegeven in figuur 

3.2. Daarnaast is er in het onderzoek ook 

een verschaalde prefab betonnen 

constructie beproefd. In het onderzoek 

worden methodes beschreven om 

kabelwerking als weerstandsmechanisme te 

voorspellen, maar er wordt geconcludeerd 

dat er nog te weinig onderzocht is om 

algemene ontwerpregels op te kunnen 

stellen, en dat er meer onderzoek nodig is. 

 

3.2 Onderzoek Orton  

In 2007 heeft Orton promotieonderzoek gedaan naar: ‘Development of a CFRP system to Provide Continuity in 

Existing Reinforce Concrete Buildings Vulnerable to Progressive Collapse’ [14].  Bestaande betonconstructies, 

waarbij de wapening niet doorloopt, zijn extra kwetsbaar voor voortschrijdende instorting, omdat 

kabelwerking niet goed kan optreden. In [14] is de mogelijkheid onderzocht om bestaande betonconstructies 

te voorzien van doorgaande wapening door het aanbrengen van met koolstofvezel versterkte matten. Daarbij 

is gekeken naar de invloed van deze versteviging op het draagvermogen, en wanneer er een buitengewone 

gebeurtenis plaatsvindt, of er voldoende capaciteit is verkregen om kabelwerking op te kunnen laten treden 

zodat een voortschrijdende instorting wordt voorkomen. 

Als eerste zijn de ontwerpregels voor het aanbrengen en de verankering van CFRP matten onderzocht, om 

nauwkeurig het gedrag te kunnen voorspellen.  Daarna zijn testen gedaan waarbij balken zonder doorgaande 

wapening zijn voorzien van CFRP matten om te kijken of de versterking de balk in staat stelt om kabelwerking 

te bereiken en daarmee weerstaand aan voortschrijdende instorting te kunnen leveren. Uit deze testen bleek 

dat balken zonder doorgaande wapening, afhankelijk van de ontwerpdetails, kabelwerking kunnen bereiken en 

wanneer versterkt met CFRP matten, die op de juiste posities zijn aangebracht zodat wapening niet kan breken 

voordat kabelwerking wordt bereikt, is er de mogelijkheid om de kwetsbaarheid op voortschrijdende instorting 

te verminderen. 

 

 

Figuur 3.2: Proefopstelling prefab betonnenvloerplaten met betonnen 

druklaag om kabelwerking te onderzoeken  Regan [11] 
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Als laatste is er een analytisch model voor kabelwerking opgesteld, om met de proefresultaten te kunnen 

vergelijken. Dit is gedaan voor zowel de balk met, als zonder versterking door CFRP-matten. Als basis voor dit 

model zijn fundamentele evenwichtsverglijkingen, geometrische vervormingen (verlenging van de balk) en 

materiaal eigenschappen gebruikt. Met dit analytische model kan het kracht verplaatsingsgedrag van een 

gewapende betonnen balk voor kabelwerking worden voorspeld.  

3.3 Onderzoek Nirna 

Nirna heeft voor haar afstudeerwerk in 2010 met als titel ‘Simplified model for reinforced  concrete beams 

under caternary action’ [15], een aanbeveling van Orton [14] onderzocht en uitgewerkt. Het doel van het 

onderzoek van [15] was om een vereenvoudigd model te ontwikkelen om het kracht verplaatsingsgedrag van 

een gewapende betonnen balk (figuur 3.4, figuur 3.5 bovenste plaatjes) op basis van de materiaal geometrie, 

en ontwerp parameters te kunnen voorspellen. Het voorgestelde vereenvoudigde model (figuur 3.4, figuur 3.5 

onderste plaatjes) bevat een balkelement en een systeem van veren dat het kracht verlengingsgedrag en het 

moment rotatiegedrag van een gewapende betonnen balk representeert. Bij een balk met doorgaande 

wapening, is de momentcapaciteit door middel van veren in het model opgenomen. 

Model zonder doorgaande wapening Model met doorgaande wapening 

  

  

Figuur 3.3: Proef waarbij kabelwerking is bereikt en daarna is bezweken. De betonnen balk was versterkt met CFRP-

matten ter plaatse van het negatieve steunpuntmoment [14]  

Figuur 3.5: Boven balk Orton met doorgaande wapening, 

Onder vereenvoudigd model van [15] 

Figuur 3.4: Boven balk Orton zonder doorgaande wapening, 

Onder vereenvoudigd model van [15] 
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Veer eigenschappen zijn gebaseerd op materiaal, geometrie, en ontwerp parameters. De trek definitie van de 

axiale verlengingsveer, is benaderd door een, voor wapeningsstaal, gemodificeerde spanning-rek kromme. 

Hierdoor kunnen ongelijke spanningen in de wapening over de lengte van de balk meegenomen worden. Voor 

het maken van de analysemodellen is het eindige elementen pakket ANSYS gebruikt. Er zijn twee soorten 

modellen gemaakt, een voor betonbalken waarbij de wapening niet doorloopt over de gehele balklengte, en 

een waarbij de wapening wel doorloopt. De resultaten van de modellen zijn vervolgens vergeleken met de 

experimentele resultaten op gewapende betonnen balken van [14], en daarbij zijn goede overeenkomsten 

gevonden. 

 

3.4 Onderzoek Stinger 

Stinger heeft in 2011 een afstudeeronderzoek gedaan met als titel ‘Evaluation of alternative resistance 

mechanisms for progressive collapse’. Dit onderzoek [16], is gedaan om het gedrag van verschillende 

mechanismes die, bij gewapende betonnen gebouwen, weerstand kunnen bieden aan een voortschrijdende 

instorting beter te begrijpen. Op het moment worden reguliere gebouwen ‘amper’ ontworpen om een 

voortschrijdende instorting te weerstaan, doordat het buiten de algemene ontwerpregels valt en het aan 

informatie ontbreekt om een gebouw economisch te voorzien van voldoende weerstand [16]. Gebouwen van 

gewapend beton bevatten automatisch voldoende constructieve redundantie wanneer ze zo gedetailleerd zijn 

dat alternatieve weerstandsmechanismes op kunnen treden waardoor een instorting kan worden voorkomen. 

Hiervoor is een meer zorgvuldige analyse procedure om voorschrijdende instorting te voorkomen nodig, 

waarbij alternatieve weerstandsmechanismes worden meegenomen. Dit zal leiden tot de identificatie van de 

vereiste detaillering, welke economisch in nieuwe gebouwen geïmplementeerd kan worden, of welke 

verbeteringen bij bestaande gebouwen aangebracht zouden kunnen worden om de weerstand tegen instorting 

te verhogen, en daarmee levens te redden.  

Dit onderzoek heeft de weerstandsmechanismes: kabelwerking, vierendeelwerking, drukboogwerking en de 

bijdrage van een invulwand onderzocht. Hiervoor zijn drie raamwerken, zie figuur 3.6, van twee beuken en 

twee verdiepingen beproefd. De raamwerken waren met ¾ verschaald en uitgevoerd als raamwerk: 

1. Zonder doorgaande wapening 

2. Met doorgaande wapening 

3. Zonder doorgaande wapening en met gedeeltelijke metselwerk invulwand  

  
 

 
 

Figuur 3.6: Links overzicht niet doorgaande wapening in raamwerk, rechts foto raamwerk in proefopstelling [16] 
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De middelste kolom is weggelaten om een instorting te simuleren. Volgens het document: Design of Buildings 

to Resist Progressive Collapse van het  Department of Defense (DoD) uit 2009, moet een betonnen frame na 

verwijdering van een tussenkolom  een belasting van 31,4 kN (7,08 kips) kunnen weerstaan. Het raamwerk 

zonder doorgaande wapening, zie figuur 3.7, bezit door het ontbreken van doorgaande wapening een geringe 

buigcapaciteit van slechts 1,08 kN . Ondanks dat, kon het in de drukboogfase een belasting hebben van 10,4 kN 

(2,34 kips) en 36,4 kN (8,19 kips) onder kabelwerking. Dit is meer dan de vereiste 31,4 kN 

  

  
Het raamwerk met doorlopende wapening (rode lijn figuur 3.7) had een buigcapaciteit in combinatie met 

drukboogwerking van 25,8 kN (5,81 kips). Bij deze belasting beginnen er zich scharnieren te ontwikkelen in het 

raamwerk. Echter door beperkte rotatiecapaciteit in de (ontwikkelde) scharnieren, brak de doorgaande 

wapening waardoor de weerstand daalde naar ±6,7 kN (1,5 kips). De wapeningconfiguratie is nu vergelijkbaar 

met die van het raamwerk zonder doorgaande wapening. Door de zakking, die het raamwerk heeft ondergaan, 

is het mogelijk dat kabelwerking optreedt en daarmee weerstand wordt opgebouwd tot aan een belasting van 

36,9 kN (8,3 kips). Vervolgens breekt ook de resterende wapening en is het raamwerk bezweken. 

Als laatste is een raamwerk zonder doorgaande wapening maar met een gedeeltelijke invulwand beproefd. 

Daarvoor werd een hogere weerstand, door een drukboog in de wand tijdens de drukboogfase, verwacht. 

Echter door de zwakke sterkte van de mortelvoeg brak de invulwand en is de weerstand tijdens de 

drukboogfase van 12,7 kN (2,87 kips) nauwelijks hoger dan de weerstand van het raamwerk zonder invulwand  

10,4 kN (2,34 kips). Deze geringe verhoging kan ook door afwijkingen in de materiaalgegevens van de 

raamwerken komen doordat er slechts drie beproefd zijn. 

De resultaten van de raamwerken laten zien dat zowel drukboogwerking als kabelwerking op kunnen treden als 

weerstandsmechanismes. Wanneer deze weerstandsmechanismes worden meegenomen in ontwerprichtlijnen 

zoals de DoD 2009 [17], dan kan het de vereiste wapening benodigd voor instortingsbelasting minder zijn.  

 
 

Figuur 3.7: Links kracht verplaatsing diagram van alle drie de raamwerken, rechts foto raamwerk zonder doorgaande 

wapening in bezwijkfase [16] 
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3.5 Onderzoek Engström 

 
Engström heeft voor zijn promotieonderzoek met als titel ‘Ductility of tie connections in precast structures’, 

[18], in 1992 onderzoek gedaan om een methode te ontwikkelen waarmee de krachtverplaatsing 

eigenschappen van een trekband verbinding in de plastische fase kan worden voorspeld. Net als in dit rapport 

was de aanleiding voor het onderzoek dat prefab betonconstructies uit ‘losse’ elementen bestaan en omwille 

van de constructieve samenhang zijn voorzien van trekbandverbindingen, die mogelijk de constructie kan 

voorzien van een alternatieve draagweg. 

In het onderzoek van [18], is als eerste de kracht- verplaatsingrelatie onderzocht voor zuivere (kracht lopen 

rechtdoor)  trekbandverbindingen. Hiervan is een schematische weergave van het  proefstuk en de 

proefopstelling, weergegeven in figuur 3.8. Tijdens deze proeven zijn verschillende wapeningstaven zoals: 

geribde, gladde, hoge & lage sterkte en voorspanstrengen onderzocht. Hiervan zijn de kracht- 

verplaatsingrelaties gemeten en in grafieken weergegeven, waaruit werd geconcludeerd dat ductiel gedrag met 

grote vervormingen op twee manieren bereikt kan worden. De eerste manier is, door voldoende plastische 

verlenging van de trekband zelf, en tweede manier is door gecontroleerde slip van de eindverankering op te 

laten treden. Tijdens het slippen van de eindverankering blijft de trekband, in het geval  van voorspanstrengen, 

in de elastische fase. Zodra geribde staven van hoge sterkte staal worden gebruikt treedt er geen ductiel 

gedrag op, doordat het beton splijt. 

 
 

 
 
Als tweede zijn proeven gedaan op kanaalplaten die werden belast op buiging, zie figuur 3.9. Hierbij zijn de 

kanaalplaten verbonden door middel van trekbandverbiningen, die aangebracht waren in de voeg tussen 

betonnen kanaalplaten en in opengelaten sleuven. De kanaalplaten werden aan de twee uiteinden 

vastgehouden, en in het midden omhooggeduwd, waarbij er een moment in de verbinding ontstaat.  De  

drukkracht werd door het beton en de trekkracht door de trekband opgenomen. De resultaten uit de 

buigproeven zijn vergeleken met de resultaten uit de trekproeven, waarbij grote gelijkenissen werden 

gevonden. Dat was niet het geval bij de situatie, waarin wapening onderin was geplaatst. Daarbij werd door de 

onderkant uit de kanaalplaat getrokken. 

  

 

Figuur 3.8: Links schematische weergaven proefstuk ideale trek verbinding, en rechts de proefopstelling [18] 

Figuur 3.9: Links verbinding belast op buiging, rechts foto proefopstelling met trekbanden verbonden kanaalplaten 

belast op buiging [18] 
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Als derde zijn proeven gedaan, waarbij wederom twee kanaalplaten met elkaar verbonden zijn. Dit is te zien in 

figuur 3.10. Bij deze proeven werden de kanaalplaten eerst op axiale trek belast, waardoor de langste 

kanaalplaat van de ondersteuning werd afgetrokken. Vervolgens werd deze kanaalplaat verticaal belast 

waardoor er dwarskracht in de verbinding op trad, alsmede gedeeltelijk uitbreken van de trekband. 

 
 
 

Voor de analyse van de trekbandverbindingen in de plastische fase, is vervolgens een numerieke benadering  

ontwikkeld. In deze analyse is het lokale hecht-slip gedrag van het staalbeton contactvlak en de rek versteviging 

van het staal beschouwd. De hecht-slip relatie die is aanbevolen in de regelgeving, kan in de berekening niet 

gebruikt worden als er geen vloei indringen over de ingestorte trekband plaatsvindt. Het resultaat zou dan een 

onderschatting van de verplaatsing zijn. Om deze reden wordt een gemodificeerd hecht-slip relatie 

voorgesteld, welke het vloeien van de wapening in rekening brengt. Er werd gevonden dat de kracht-

verplaatsing relatie vaak dezelfde eigenschappen had zolang staven met ductiel gedrag werden gebruikt, zelfs 

wanneer de sterkte van het staal en het beton substantieel varieerde [18]. De relatieve rek-energie is 

gedefinieerd als een waardevolle parameter, omdat daarmee het ductielle gedrag van de trekbandverbinding 

kan worden uitgedrukt.   

Een benadering voor de analyse van een alternatieve draagweg is in [18] gevonden en verklaard. De 

benadering is gebaseerd op energie principes. Er is weergegeven hoe de dynamische weerstand van een 

alternatieve draagweg wordt beïnvloed door de ductiliteit en de vervormbaarheid van de 

trekbandverbindingen. De theoretische benadering werd bevestigd door dynamische proeven waarbij een 

instorting situatie werd gesimuleerd. 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 3.10 Proefopstelling kanaalplaten zowel axiaal belast als op dwarskracht  [18] 

Figuur 3.11: Links foto dynamische proef waarbij de kanaalplaten zijn verbonden met 2Ø16, rechts grafiek met resultaten 

van de dynamische proef [18] 
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3.6 Conclusie eerdere onderzoeken 

 
In de onderzoeken van: [11][14][15][16], komt duidelijk naar voren dat bij monolithische betonconstructies 

voortschrijdende instorting voorkomen of beperkt kan worden, met de weerstandsmechanismes drukboog- en 

kabelwerking. Alle onderzoeken geven aan dat er verder onderzoek naar het gedrag van constructies bij 

voortschrijdende instorting gedaan moet worden, en dat analyse modellen moeten worden gemaakt en/of 

verbeterd om het gedrag van een constructie bij voortschrijdende instorting te voorspellen. 

Daarnaast komt in de onderzoeken [11][14][15][16] naar voren dat om de kabelwerking fase te bereiken, er 

voldoende vervormbaarheid in het element aanwezig moet zijn zodat er plastische scharnieren kunnen 

ontstaan. Wanneer dit niet het geval is bijvoorbeeld bij doorgaande balkwapening zoals bij [14][16], dan 

breken bij het wegvallen van een randkolom op die plaats de onderwapening staven in de balk, zodat 

kabelwerking verder op kan treden. Dit effect, het breken van de wapeningsstaven, kan juist positief werken bij 

prefab betonbalken omdat ook daar de wapening niet doorgaat en de randwapening wanneer op de juiste 

manier aangebracht voor de kabelwerking zou kunnen zorgen. Echter hierover is nog weinig bekend, en 

hiervoor is uitgebreid onderzoek nodig. 
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4 Maatregelen voortschrijdende instorting 

Sinds de jaren ’70 zijn er, naar aanleiding van de gedeeltelijke instorting van Ronan Point in 1968, verschillende 

onderzoeken gedaan naar voorkomen van voortschrijdende instorting. Hieruit zijn ontwerpstrategieën 

ontwikkeld en benoemd, om daarmee een voortschrijdende instorting te voorkomen. De mogelijke 

ontwerpstrategieën zijn weergegeven in figuur 4.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Directe ontwerpstrategieën 

Bij de directe aanpak moet per project worden gekeken welke (nieuwe) strategie er gekozen en gevolgd gaat 

worden. De indirecte aanpak is projectonafhankelijk en kan daardoor overal snel en veilig worden toegepast. 

Deze aanpak heeft echter wel een aantal beperkingen en is daardoor meer geschikt voor 

standaardspecificaties. Omdat het moeilijk is vast te stellen wanneer het om een ‘standaard’ gebouw gaat en 

wanneer niet, is het onverstandig om er vanuit te gaan dat een indirecte ontwerpstrategie altijd voldoende is. 

Goschy maakt In zijn boek: “Design of buildings to abnormal loading” voor de directe aanpak nog een 

onderverdeling tussen actief en passief [4] 

4.1.1 Actief 

Wanneer men kiest voor een actieve ontwerpstrategie heeft men de volgende mogelijkheden: 

 1) Risicobeheersing: 

 Voorkomen: ofwel het verwijderen van het risico. Als gevolg van de gasexplosie bij Ronan Point werd 

besloten om in de Engelse voorschriften op te nemen dat gas niet langer gebruikt mocht worden in 

hoogbouw. (In Engeland traden destijds elk jaar gemiddeld 40 gasexplosies op waarbij constructie 

schade aan gebouwen werd aangebracht [7]) 

Figuur 4.1: Verschillende ontwerpstrategieën [4][11] 

ONTWERPSTRATEGIEËN 

DIRECT INDIRECT 

ACTIEF PASSIEF 

1) Ontwerpregels 
     • Trekbanden 

Voorkomen lokaal bezwijken 
1) Risicobeheersing 

 Voorkomen 

 Beschermen 

 Effecten reduceren 
2) Lokale versterking van elementen 

Aanname lokaal bezwijken 
1) Tweede Draagweg 
2) Segmentering 
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 Beschermen: bepaalde elementen tegen risico’s beschermen. Bijvoorbeeld het aanbrengen van 

barrières, in de vorm van beugels of paaltjes, om kolommen tegen aanrijdbelasting te beschermen. 

 Effecten reduceren: dit kan door bijvoorbeeld plofwanden/-muren in het ontwerp op te nemen zodat 

bij een mogelijke explosie de drukgolf gereduceerd of afgevoerd kan worden. 

Of risicobeheersing nu de beste methode is tegen voortschrijdende instorting, is nog maar de vraag. Zo kunnen 

risico’s wel voorkomen worden, maar er zullen altijd onvoorziene gebeurtenissen optreden waadoor het 

gebouw mogelijk toch kan instorten. 

 
2) Lokale versterking van elementen: 

Een tweede actieve ontwerpstrategie is het versterken van locale elementen, hiermee wordt voorkomen dat 

deze bezwijken. Over het algemeen worden deze elementen als ‘key elements’ beschouwd en worden 

berekend op bijzondere belastingen waaronder: aanrijdingen, explosie, brand en dergelijke. Hierdoor wordt de 

constructie sterker uitgevoerd en daarmee beter bestand tegen voortschrijdende instorting. De robuustheid 

(ongevoeligheid van de constructie voor lokaal bezwijken) wordt echter niet vergroot, aangezien er niet is 

gekeken naar de gevolgen van lokaal bezwijken. 

 

4.1.2 Passief 

In tegenstelling tot de actieve methode waarbij de kans op lokaal bezwijken wordt geëlimineerd of 

gereduceerd, gaat het er bij de passieve methode om dat de constructie nog in beperkte mate intact blijft 

zodra lokaal bezwijken optreedt. 

Wanneer men aan een goede passieve ontwerpstrategie wilt voldoen, zou men elk willekeurig element één 

voor één moeten verwijderen om te kijken wat de respons van de constructie is. Echter bij sommige 

constructies, zoals een brugpijler, is het onbegonnen werk om hierop te rekenen. Soms is het ook niet mogelijk 

om een gebeurtenis te bedenken waarbij het wegvallen van een element kan optreden. In dat geval moet men 

terugvallen op de actieve methode waarbij een dergelijk element als ‘key element’ wordt beschouwd, en op 

alle mogelijk optredende bijzondere belastingen moet worden berekend. Er is eveneens een bijzondere 

belasting gespecificeerd van 34 kN/m2. Deze belasting is voortgekomen na uitvoerig onderzoek naar de 

gasexplosie bij Ronan Point. Deze belasting is ook opgenomen in de British Standard en later in de Eurocode. 

Bij passieve directe ontwerpstrategieën heb je doorgaans te maken met twee principes: 

1. Alternatieve draagweg 

2. Segmentering 

 
1) Een alternatieve draagweg ontstaat door het wegvallen van een element waardoor de belasting een 

alternatieve weg ‘vindt’ waarover de krachten worden afgedragen naar naastgelegen constructie. Dit kan 

bijvoorbeeld door buiging (is normaliter het uitgangspunt voor onbeschadigde constructies), vierendeel-, 

drukboog-,  kabel- en membraanwerking, ophanging en de bijdrage van een invulwand. 

Dat met relatief eenvoudige oplossingen een tweede draagweg gecreëerd had kunnen worden, blijkt bij de 

balkons van het appartementencomplex Patio Sevilla in Maastricht, zie figuur 4.2. Door in het ontwerp mee te 

nemen dat de onderste kolom verwijderd zou kunnen worden, dit was raadzaam geweest aangezien de kolom 

grensde aan de ingang van de ondergelegen parkeergarage, had men de balkons op kunnen hangen aan de 
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dakvloer. Deze was in het werk gestort en had daardoor relatief eenvoudig versterkt kunnen worden zodat een 

uitkraging was ontstaan en de belasting via buiging overgedragen kon worden naar de rest van de constructie. 

Extra aandacht moet dan wel besteed worden aan de detaillering van de ankers en de stalen kolommen omdat 

deze nu op trek belast kunnen worden. 

 
Figuur 4.2: Links ontbreken van alternatieve draagweg, rechts wel aanwezig [4] 

2) Bij segmentering wordt het toegestaan dat een gedeelte van de constructie instort zonder dat dit 

disproportioneel is aan de gebeurtenis en het complete gebouw. Deze methode wordt meestal toegepast met 

lange horizontaal georiënteerde constructies. Bijvoorbeeld bruggen waarbij het gaat om grote overspanningen. 

Bij de Confederation Bridge in Canada. die 12,9 km lang is (zie figuur 4.3 bovenste plaatje) is het stramien 

250m, die niet met andere alternatieve draagweg methodes zoals kabelwerking zijn op te vangen. Het wordt 

dan geaccepteerd dat bij een aanvaring met een boot, een talud of segment bezwijkt, mits dit niet voor een 

domino effect zal zorgen voor de andere segmenten. Dit wordt voorkomen door op de juiste plaatsen, zie 

figuur 4.3 onderste plaatjes,  scharnieren H1 en H2 aan te brengen tussen de segmenten. 

 

 
 

 
Figuur 4.3 Confederation Bridge in Canada (boven), limiteren van voortschrijdende instorting door het isoleren van 

segmenten (onder) [10] 

Wanneer op de juiste manier wordt omgegaan met sterkte, ductiliteit/vervormbaarheid, brosheid continuïteit 

en discontinuïteit kan voortschrijdende instorting voorkomen worden. 
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4.2 Indirecte ontwerpstrategieën 

De indirecte ontwerpstrategieën, in [1] ook wel trekbankstrategie genoemd, zijn gebaseerd op ontwerpregels, 

waarbij minimale eisen aan ductiliteit/vervormbaarheid, sterkte en continuïteit worden gesteld. Om een 

bepaalde capaciteit tot plastisch vervormen te garanderen, worden eisen gesteld aan ductiliteit van 

trekbanden. Deze vervorming kan energie dissiperen. De sterkte eisen zijn voor elke constructie van belang en 

zorgen ervoor dat de constructie de minimaal voorgeschreven belasting kan dragen. De continuïteit staat in 

relatie met de directe passieve ontwerpstrategie alternatieve draagweg, doordat om een alternatieve 

draagweg in de constructie te verkrijgen, er continuïteit in de constructie aanwezig moet zijn om de krachten 

over te kunnen dragen.  

Wanneer aan de minimale eisen wordt voldaan, kan redelijkerwijs aangenomen worden dat de constructie 

voldoet aan de eisen om voortschrijdende instorting te voorkomen. 

Men kiest vaak voor de indirecte strategie omdat die relatief snel uitgevoerd kan worden ten opzichte van de 

directe tweede draagweg analyse waarbij elk element één voor één moet worden weggehaald, en dat daarbij 

de vloeren, wanden en kolommen in de analyse moet worden meegenomen. De indirecte ontwerpstrategie 

kan echter bij bijzondere of zeer grote constructies tot duurdere oplossingen leiden dan een directe methode. 
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5 Regelgeving en normering 

Regelgeving om voortschrijdende instorting te voorkomen wordt beschreven in: 

 NEN 6700 Technische Grondslagen voor Bouwconstructies - TGB 1990 - 2005: Algemene basiseisen [1] 

 NEN 6702 Technische Grondslagen voor Bouwconstructies - TGB 1990: Belastingen en vervormingen [21] 

 NEN 6720 Technische Grondslagen voor Bouwconstructies - TGB 1990: Voorschriften Beton  

Constructieve eisen en rekenmethoden (VBC 1995) [22] 

 NEN-EN 1991-1-7 (nl) (Eurocode 1): Belastingen op constructies – Deel 1-7: Algemene belastingen – 

Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen [3] 

 NEN-EN 1992-1-1 (nl) (Eurocode 2): Ontwerp en berekening van betonconstructies – Deel 1-1: 

Algemene regels en regels voor gebouwen [23] 

5.1 NEN 6700 

De in 2005 aangepaste Nederlandse norm NEN 6700 - Algemene basiseisen [1], eist in § 5.3.3 dat:  

“Bouwconstructies moeten zo zijn ontworpen dat het bezwijken van een onderdeel niet tot 

onevenredig grote schade leidt”  

Hiermee is een eis gesteld aan de robuustheid van de constructie, en dat een constructie de mogelijkheid moet 

bezitten om weerstand te kunnen bieden tegen lokaal bezwijken, ofwel een zeker incasseringsvermogen moet 

bezitten. 

Niet alleen het element op zichzelf, maar het gehele systeemgedrag van de constructie moet worden  

beschouwd en zo zijn ontworpen dat: 

 Na bezwijken van een onderdeel door welke oorzaak dan ook, de instortingsschade beperkt blijft tot 

de aangrenzende ruimten of aangrenzende dragende onderdelen van de beschouwde constructie 

(indien een tweede draagweg aanwezig is)  

Of dat:  

 aanwezige essentiële onderdelen van de bouwconstructie (de hoofddraagconstructie) een zeer lage 

kans op bezwijken krijgen door: 

• Het nemen van preventieve maatregelen dan wel het creëren van voldoende  

weerstand tegen bijzondere belastingen 

• Specifieke aandacht in de kwaliteitsborging van het ontwerp- en  uitvoeringsproces, 

waardoor falen tot een aanvaardbaar risico is verminderd. 

De NEN gaat uit van zowel het voorkomen van het bezwijken van een lokaal element, als het accepteren dat 

een lokaal element is bezweken, maar dat daarbij de instortingsschade beperkt blijft. Echter eisen aan de 

sterkte van elementen of detaillering ervan worden niet gegeven. Wel wordt erop gewezen dat kan worden 

volstaan met het ontwerpen van de hoofddraagconstuctie op de in Hoofdstuk 9 van [21] voorgeschreven 

bijzondere belastingen. 
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Opmerkelijk is dat er aandacht wordt besteed aan de kwaliteitsborging van het ontwerp- en uitvoeringsproces. 

Kennelijk is hierbij rekening gehouden met eerdere ontwerp- en uitvoeringsfouten zoals bij Ronan Point het 

geval was. 

 

5.2 NEN 6702 

In de Nederlandse norm NEN 6702 – Belastingen en vervormingen, worden (in Hoofdstuk 9: “Bijzondere 

belastingen”) belastingen en combinaties voorgeschreven om voortschrijdende instortingen te voorkomen. De 

bijzondere belastingen die worden beschreven zijn: brand, explosies, botsingen door voertuigen, belastingen 

door zeer extreme grondwaterstanden en door aardbevingen. 

Een bouwwerk moet weerstand tegen deze bijzondere belastingen kunnen bieden. Dit kan door: 

 De constructie zo te maken dat het bezwijken van een onderdeel ten gevolge van de bijzondere 

belasting, geen voortgaande instorting tot gevolg heeft 

 De onderdelen van de constructie zo sterk te maken dat de te verwachten bijzondere belastingen 

kunnen worden opgenomen 

 Preventieve maatregelen treffen zodat het effect van een bijzondere belasting op de constructie 

wordt beperkt. Dit kan door bijvoorbeeld explosiegevoelige centraleverwarmingsketels naar het dak 

van het gebouw te verplaatsen en het aanbrengen van obstakels om aanrijdingen te voorkomen. 

In de NEN 6702 wordt veelvuldig gesproken over de hoofddraagconstructie. Dit is het: 

“deel van de bouwconstructie waarvan het bezwijken leidt tot het bezwijken van constructie- 

onderdelen die niet in de directe nabijheid van het bezweken onderdeel zijn gelegen”. [21] 

 

5.3 NEN 6720 

De Nederlandse norm NEN 6720 (VBC 1995)  stelt wel eisen aan de detaillering van de constructie en beschrijft 

dit in § 9.12 Wapening ten behoeve van de samenhang. Hier wordt doorgaande wapening in de vorm van rand- 

en koppelwapening in wanden en koppelwapening in vloeren (per vloer) om voortschrijdende instorting te 

voorkomen voorgeschreven. Dit is echter vrij summier en gebaseerd op vuistregels in plaats van analyses en er 

worden alleen wapeningshoeveelheden voorgeschreven voor woningen en woongebouwen.  

In § 8.1.1 uit [22] Toetsingscriterium, wordt gesteld dat bij bijzondere belastingen zoals: explosie, botsingen of 

een stootbelasting de treksterkte van beton in rekening gebracht mag worden. 

 

5.4 Eurocode 1 

In Eurocode 1 §3.1 staat:  

“Constructies moeten zijn ontworpen en berekend op de van toepassing zijnde buitengewone 

ontwerpsituaties. Zodat zij niet zal worden beschadigd bij voorvallen zoals bijvoorbeeld 

explosies, de gevolgen van menselijke fouten etc. in een mate die niet in verhouding staat tot 

de aanvankelijke oorzaak”. [3]  
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De te beschouwen strategieën voor buitengewone ontwerpsituaties zijn opgenomen in figuur 5.1 

 
Figuur 5.1 Strategieën voor buitengewone ontwerpsituaties gebaseerd op [3]  overgenomen uit [23] 

In Bijlage A (informatief) van Eurocode 1 zijn regels en methoden opgenomen voor het ontwerpen van 

gebouwen om de gevolgen van lokaal bezwijken door een onbekende oorzaak te doorstaan zonder dat een 

disproportionele instorting kan optreden. Zodra een gebouw is ingedeeld in een gevolgklasse en de daaruit 

volgende strategie wordt gevolgd, zal het gebouw voldoende robuustheid bevatten om een beperkte mate van 

schade of bezwijken te verduren zonder in te storten. De twijfel over de juistheid hiervan is in de inleiding al 

geschetst. 

 

5.4.1 Gevolgklasse 

Om bij gebouwen de juiste strategie toe te passen is een verdeling gemaakt in gevolgklassen, zie tabel 5.1 (dit 

waren voorheen in de NEN de veiligheidsklasse 1 t/m 3).  Deze indeling is eveneens gemaakt omdat de 

economische en maatschappelijke gevolgen van instortingen per bouwwerk sterk kunnen verschillen. Zo heeft 

het instorten van een tuinbouwkas of schuur minder gevolgen omdat er weinig personen aanwezig zijn en er bij 

dreiging voldoende vluchtmogelijkheden zijn. Dit in tegenstelling tot een voetbalstadion, concertzaal, 

luchthaven of ander groot gebouw waar veel personen aanwezig zijn. Ook geeft het instorten van een brug of 

treinstation grotere infrastructurele problemen dan een voetgangersbruggetje. Als laatste hebben 

overheidsgebouwen een nationaal belang. 

 

Gevolgklasse Gebouwtype en gebruiksdoel 

1 Woonhuizen van maximaal 4 bouwlagen 
Gebouwen met agrarische bestemming 
Gebouwen waarin zich niet veel personen ophouden, mits geen enkel deel van het gebouw 
zich dichter dan een afstand van 1 ½ keer de gebouwhoogte bij een ander gebouw, of een 
gebied waar zich wel personen ophouden, bevindt. 

2a  laag Woonhuizen van 5 bouwlagen. 
Hotels van maximaal 4 bouwlagen. 
Flats, appartementen en andere woongebouwen van maximaal 4 bouwlagen. 
Kantoren van maximaal 4 bouwlagen. 
Industriële gebouwen van maximaal 3 bouwlagen. 
Winkels van maximaal 3 bouwlagen met een vloeroppervlakte kleiner dan 1000 m2 per 
bouwlaag. 
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Onderwijsgebouwen van één bouwlaag. 
Alle openbare gebouwen van maximaal twee bouwlagen en met vloeroppervlakten van niet 
meer dan 2000 m2 per bouwlaag. 

2b  hoog Hotels, flats, appartementen en andere woongebouwen van meer dan 4 bouwlagen, maar 
van maximaal 15 bouwlagen. 
Onderwijsgebouwen van meer dan één bouwlaag maar van maximaal 15 bouwlagen. Winkels 
van meer dan 3 bouwlagen, maar van maximaal 15 bouwlagen. 
Ziekenhuizen van maximaal 3 bouwlagen. 
Kantoren van meer dan 4 bouwlagen, maar van maximaal 15 bouwlagen. 
Alle openbare gebouwen met vloeroppervlakten van meer dan 2000 m2 maar van niet meer 
dan 5000 m2 per bouwlaag. 
Parkeergarages van maximaal 6 bouwlagen. 

3 Alle gebouwen hierboven vermeld als gevolgklasse 2 laag en hoog, die buiten de grenzen van 
oppervlakte of aantal bouwlagen vallen. 
Alle gebouwen waarin publiek in grote aantallen is toegelaten. 
Stadions voor meer dan 5000 toeschouwers 
Gebouwen met gevaarlijke stoffen en/of processen 

Tabel 5.1 Indeling in gevolgklassen gebaseerd op [3] [4] 

Zodra een gebouw meerdere gebruiksdoelen heeft, behoort de strengste gevolgklasse te worden 

aangehouden. Kelderverdiepingen mogen buiten beschouwing worden gelaten mits deze verdiepingen voldoen 

aan de eisen van gevolgklasse 2b risicogroep hoog. 

De bovenstaande tabel uit [3] is geheel overgenomen uit de Britisch Standaard 8110 uit 1997 en het Approved 

Document A3 “Disproportionate Collapse”. Dit is niet zo verwonderlijk, aangezien men in het  Verenigd 

Koninkrijk uitvoerig onderzoek heeft gedaan na de instorting van Ronan Point in 1968 te Londen. Daar heeft 

men ook een duidelijke richtlijn met methodes ontwikkeld omtrent het ontwerpen tegen voortschrijdende 

instorting. 

 

5.4.2 Gevolgklasse 1 

Voor gebouwen, bijvoorbeeld woonhuizen, die ingedeeld zijn in gevolgklasse 1 zijn géén extra maatregelen 

benodigd om voortschrijdende instorting te voorkomen. Het gebouw moet uiteraard wel voldoen aan de 

normen en eisen voor sterkte, stijfheid en stabiliteit. 

 

5.4.3 Gevolgklasse 2a (risicogroep laag) 

Omdat een gebouw uit gevolgklasse 2, bijvoorbeeld een woongebouw tot 4 bouwlagen, meerdere bewoners 

heeft, zijn de gevolgen bij een instorting groter dan die bij een gebouw uit gevolgklasse 1. Daarom moet er bij 

een gebouw uit gevolgklasse 2 meer samenhang in de constructie worden aangebracht met behulp van 

horizontale trekbanden en verankeringen van vloeren aan wanden. Voor de detaillering hiervan wordt 

verwezen naar EC1 hoofdstuk A.5 Horizontale trekbanden. 

Alle gebouwen worden voorzien van effectieve horizontale trekbanden in iedere vloer- en dakconstructie: 

 In de omtrek (zo dicht als praktisch mogelijk en ten minste 30% in de dichte nabijheid van de 

rasterlijnen van kolommen en wanden) 

 Inwendig (in twee onderling loodrechte richtingen) 

 Aan kolommen en wanden 
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Horizontale trekbanden – Kolommen 
Inwendig Ti = 0,8 (gk + ψqk) sL  (maar minimaal 75 kN) 
Omtrek  Tp = 0,4 (gk + ψqk) sL  (maar minimaal 75 kN)  
 
Waarin:  
Ti  is de trekbandkracht inwendig (internally) 
Tp  is de trekbandkracht omtrek (periphery) 
gk  is de karakteristieke waarde van de permanente belasting 
qk  is de karakteristieke waarde van de veranderlijke belasting 
ψ  is de momentaanfactor voor de buitengewone belastingcombinatie  
s  is de afstand tussen de trekbanden 
L  is de lengte van de trekband 

 

 
Figuur 5.2: Trekbandwapening  
volgens Eurocode 1 [10] 

 
 
 
 
Horizontale trekbanden - Wanden 

Inwendig Ti = de grootste waarde van Ft of  
          

   

 

 
   kN/m 

Omtrek  Tp = Ft  
 
Waarin:  
Ft  is de kleinste waarde van 60 kN/m en 20 + 4ns kN/m 
ns  is het aantal bouwlagen 
z  is de kleinste waarde van: 

 5 maal de vrije bouwlaaghoogte H zie figuur 5.3 

 de grootste afstand in meters in de richting van de trekband, tussen de hartlijnen van 
de kolommen of van andere verticale dragende elementen, ongeacht of deze afstand 
is overbrugd door: 

•     een vloerplaat alleen 
•     een combinatie van liggers en vloerplaten 
 

Tabel 5.2: Horizontale trekbandwapening  voor wanden volgens Eurocode 1 [3] 

Verklaring  
(a) Ligger met een overspanning van 6 m als interne trekband 

(b) Alle liggers ontworpen en berekend om als trekband te werken 

(c) Trekbanden langs de omtrek 

(d) Trekband verankerd aan een kolom 

(e) Randkolom  
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t  
Figuur 5.3: Illustratie van factoren H en z [3] 

 

5.4.4 Gevolgklasse 2b (risicogroep hoog) 

Voor gebouwen uit gevolgklasse 2b, bijvoorbeeld woongebouwen van meer dan vier bouwlagen, gelden 

dezelfde regels als voor gevolgklasse 2a, maar dan moeten er naast horizontale trekbanden ook verticale 

trekbanden worden toegepast. Voor de detaillering hiervan wordt verwezen naar [3] hoofdstuk A.6 Verticale 

trekbanden. 

Daarnaast moet gecontroleerd worden of, bij een denkbeeldige verwijdering van een dragende kolom, balk of 

nominale lengte1 van een dragende wand (telkens één element per keer per verdieping van het gebouw), het 

gebouw stabiel blijft. Ook moet worden gecontroleerd of lokale schade onder de grens van de kleinste waarde 

van 15% van het vloeroppervlak of 100 m2 in elke bouwlaag van twee aangrenzende bouwlagen blijft, zie figuur 

5.4. Dit met een maximale beschadiging van 3 verdiepingen. 

Er zijn echter situaties denkbaar waarbij denkbeeldige verwijdering van een kolom, balk of wanddeel niet 

mogelijk is, of zal leiden tot een grotere gevolgschade dan bovengenoemde grens. Wanneer dit het geval is 

zullen deze elementen als ‘key elements’ of ‘kritisch element’ worden beschouwd. Dit kritisch element zal dan 

berekend moeten worden op een belasting van Ad = 34 kN/m2. Deze belasting dient zowel in de horizontale als 

de verticale richting te worden aangebracht, waarbij één richting per keer, op het element en alle aangesloten 

onderdelen (bijvoorbeeld gevelbekleding). 

                                                                 
1 De nominale lengte van een gewapende betonnen wand is gedefinieerd als 2,25 H waarbij H de bouwlaaghoogte in 
meters, zie Figuur 5.3 

Verklaring 

a) Bovenaanzicht 

b) Doorsnede: vlakke vloerplaat 

c) Doorsnede: ligger en vloerplaat  
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Figuur 5.4: Beperking van instortingsgebied volgens Eurocode 1 [3] 

 
 

Verticale trekbanden 
Iedere kolom en wand behoort te zijn voorzien van een doorgaande verticale trekband vanaf de fundering tot 

aan het dakniveau.  

In het geval van gebouwen met een raamwerk (bijvoorbeeld staalconstructies of constructies van gewapend 

beton) behoren de kolommen en wanden die verticale belastingen dragen, een rekenwaarde van een 

buitengewone trekkracht te kunnen weerstaan, die gelijk is aan de maximale rekenwaarde van de verticale 

reactie door permanente en veranderlijke belasting in de kolom door iedere willekeurige bouwlaag. Een 

dergelijke buitengewone belasting behoort niet gelijktijdig met de permanente en veranderlijke belastingen, 

die mogelijk op de constructie werken, te zijn aangenomen.  

Bij constructies met dragende wanden mogen verticale trekbanden als effectief worden beschouwd indien:  

 bij metselwerkwanden hun dikte minimaal 150 mm is en indien ze minimaal een druksterkte van 5 

N/mm2 overeenkomstig EN 1996-1-1 bezitten.  

 de vrije hoogte van de wand, H, gemeten in m tussen de vloervlakken of het dakvlak, niet groter is dan 

20t, waarbij t de wanddikte in m is.  

 ze zijn ontworpen en berekend om de volgende verticale trekkracht T op te nemen:  

 

Verticaal T= 
   

    
 
 

 
 
 

 in Newtons (maar minimaal 100 kN per m wand) 

 
Waarin:  
A  is de doorsnede in mm2 van de wand bepaald in bovenaanzicht, niet inbegrepen het niet-

dragende blad van een spouwmuur. 
H is de vrije verdiepingshoogte in mm 
t  is de wand dikte in mm 
 
De verticale trekbanden zijn gegroepeerd op afstanden van maximaal 5 m h.o.h. langs de wand en bevinden 

zich op  niet meer dan 2,5 m van een ongesteund uiteinde van de wand. 

Tabel 5.3: Verticale Trekbanden volgens Eurocode 1 [3] 
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5.4.5 Gevolgklasse 3 

Voor gebouwen in gevolgklasse 3, met name grote gebouwen waar veel personen aanwezig zijn, moet een 

systematische risicoanalyse worden uitgevoerd. Hierbij moet rekening worden gehouden met voorziene 

dreigingen (aanrijdingen, explosies, brand etc.) en onvoorziene dreigingen (aanslagen). 

De richtlijn voor een kwalitatieve en kwantitatieve risicoanalyse is opgenomen in bijlage B van [3]. 

 

5.4.6 Nationale bijlagen bij Eurocode 1 

De Nationale Bijlage bij Eurocode 1 NEN-EN 1991-1-7 (NB) geeft geen nadere invulling van de mogelijke 

maatregelen die in § 3.3 ‘Buitengewone ontwerpsituaties – strategieën voor beperking van de mate van lokaal 

bezwijken’ van de norm zijn beschreven om de invloed van lokaal bezwijken te beperken. Dus de bepalingen in 

de reguliere Eurocode 1 zijn  dus geldig. 

In [3] wordt een definitie voor robuustheid gegeven: 

“vermogen van een constructie om weerstand te bieden aan gebeurtenissen als brand, 

ontploffingen, stootbelastingen of de gevolgen van een menselijke fout, zonder te zijn 

beschadigd in een mate die niet in verhouding staat tot de oorspronkelijke oorzaak“ [3] 

 

5.5 Eurocode 2 

In § 9.10 Trekbanden van Eurocode 2 [23] wordt om voortschrijdende instorting te voorkomen het toepassen 

van trekbanden aangedragen om op die manier een alternatieve krachtsafdracht mogelijk te maken na lokale 

schade. In deze paragraaf worden een aantal regels gesteld aan de plaats van de trekbanden en welke krachten 

ze op moeten kunnen nemen. 

De volgende trekbanden behoren te zijn aangebracht: 

 Trekbanden langs de omtrek 

 Inwendige trekbanden 

 Horizontale trekbanden voor kolommen of wanden 

 Indien nodig verticale trekbanden, in het bijzonder in gebouwen met wandelementen. 

Dit is grafisch weergegeven in figuur 5.5 en wordt daaronder samengevat. 
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Figuur 5.5: Trekbandwapening volgens Eurocode 2 [23] 

Trekbanden langs de omtrek (§ 9.10.2.2) 
Ftie,per = li * q1 ≥ Q2  

Waarin:  
Ftie,per is de trekbandkracht 
li  is de lengte van de eindoverspanning 
q1 is 0 kN/m voor gevolgklasse 1 en 2a 
q1 is 10 kN/m voor gevolgklasse 2b en 3  
Q2 is 0 kN voor gevolgklasse 1 en 2a  
Q2 is 70 kN voor gevolgklasse 2b en 3  
 
Op elk vloer- en dakniveau behoort binnen 1,2 m vanaf de rand een doeltreffende doorgaande trekband langs 

de omtrek te zijn aangebracht. De trekband mag onder andere bestaan uit wapening, die is gebruikt als deel 

van de inwendige trekband. 

Wanneer er zich in het gebouw vides, atriums of andere binnenplaatsen bevinden, dan zullen ook daar langs de 

randen op dezelfde wijze als bij de uitwendige randen trekbanden aangebracht dienen te worden. 

 

Inwendige trekbanden (§ 9.10.2.3) 

Op elk vloer- en dakniveau behoren deze trekbanden in twee ongeveer loodrecht op elkaar staande richtingen 

aanwezig te zijn. Ze behoren daarbij op een doeltreffende wijze door te gaan over de gehele lente en behoren 

aan ieder eind te zijn verankerd aan de trekbanden langs de omtrek, tenzij ze als horizontale trekbanden 

doorlopen naar kolommen of wanden. 

In elke richting behoren inwendige trekbanden een rekenwaarde van de trekkracht op te kunnen nemen van: 

Ftie,int is 0 kN/m voor gevolgklasse 1 en 2a 
Ftie,int is 20 kN/m voor gevolgklasse 2b en 3 
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Wanneer inwendige trekbanden niet kunnen worden verdeeld over de overspanningsrichting, omdat er 

bijvoorbeeld een afwerklaag ontbreekt, mogen de trekbanden in dwarsrichting zijn gegroepeerd langs de 

balken waarbij de minimale kracht op een inwendige balk gelijk is aan: 

Ftie = (l1 + l2) /2 * q3 ≤ Q4 

 
waarin:  
Ftie is de trekbandkracht 
l1 , l2 zijn de overspanningen (in m) van de vloerplaten aan beide zijden van de balk 
q3 is 0 kN/m voor gevolgklasse 1 en 2a 
q3 is 20 kN/m voor gevolgklasse 2b en 3  
Q4 is 0 kN voor gevolgklasse 1 en 2a  
Q4 is 70 kN voor gevolgklasse 2b en 3  
 
De inwendige trekbanden behoren dusdanig te zijn verbonden met de trekbanden langs de omtrek dat de 

overdracht van krachten verzekerd is. 

 
Horizontale trekbanden aan kolommen en/of wanden (§ 9.10.2.4) 

Op elk vloer- en dakniveau behoren de randkolommen en wanden horizontaal te zijn verbonden aan de 

constructie. Per meter gevel (façade) moet de trekband in staat zijn om een trekkracht op te nemen van: 

Ftie,fac is 0 kN/m voor gevolgklasse 1 en 2a 
Ftie,fac  is 20 kN/m voor gevolgklasse 2b en 3  
 
Voor de kolommen (columns) hoeft de kracht echter niet groter te zijn dan: 

Ftie,col is 0 kN voor gevolgklasse 1 en 2a 
Ftie,col  is 150 kN voor gevolgklasse 2b en 3  
 
Hoekkolommen behoren in twee richtingen te zijn verbonden, de wapening ten behoeve van de trekbanden 

langs de omtrek mag hiervoor worden gebruikt. 

 
 
Verticale trekbanden (§ 9.10.2.5) 

Wanneer het prefab gebouw bestaat uit 5 verdiepingen of meer, behoren in kolommen en/of wanden verticale 

trekbanden te zijn aangebracht. Dit om schade door instorting van een vloer, door het wegvallen van de kolom 

of wand eronder door een buitengewone belasting (bijvoorbeeld een gasexplosie) te beperken. Op deze 

manier kunnen de krachten worden omgeleidt naar de naastgelegen constructie. De trekbanden dienen door 

te lopen vanaf de fundering tot aan het dak.               

De rekenwaarde is gelijk aan de belasting die de bezweken kolom droeg van één verdieping.                

Membraanwerking in vloeren of wanden mogen eveneens worden gebruikt wanneer evenwicht en voldoende 

vervormingscapaciteit kunnen worden aangetoond. 

Wanneer een gebouw door middel van dilatatievoegen in constructief onafhankelijke delen is verdeeld, dan 

behoort ieder deel een onafhankelijk systeem van eigen trekbanden te hebben. 

Voor het berekenen van de trekbanden mag men uitgaan van de karakteristieke sterkte voor de wapening. 

Tevens mag men hiervoor de wapening gebruiken (afhankelijk van de benutting bij de bijzondere combinatie) 

die voor andere doeleinde is aangebracht. 
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De methodes uit de Eurocode 2 om de trekbanden te berekenen zijn niet gebaseerd op de belastingen op basis 

van het gebouw in een bepaalde gevolgklasse, en daardoor niet afhankelijk van de werkelijke belastingen die 

op het gebouw aangrijpen, en daardoor erg algemeen en niet specifiek voor een bepaald project.  

Tabel 5.4: Overzicht trekbandwapening volgens Eurocode 2 [25] 
 
 

5.6 Conclusies Europese regelgeving 

Dat de regelgeving omtrent het ontwerpen van een gebouw op de gevolgen van lokaal bezwijken van een 

element of constructie door een onbekende oorzaak, nog lang niet eenduidig, uitgesproken en praktisch 

bruikbaar is blijkt wel uit het volgende citaat uit Eurocode 1: 

 “OPMERKING Bijlage A bevat bruikbare suggesties om tegemoet te komen aan de 

groeiende behoefte aan concrete aanwijzingen voor een robuust ontwerp. De 

informatieve status is een uitnodiging deze suggesties, al dan niet in gewijzigde vorm, om 

te zetten in bruikbare constructieve oplossingen. Er is een voornemen de komende jaren 

met andere en meer bruikbare suggesties te komen. Tot die tijd is het uitgangspunt dat de 

constructie, waar relevant, is berekend op de in NEN-EN 1991-1-7 genoemde 

buitengewone belastingen.” [24] 

 

De NEN-EN 1991-1-7+C1/NB geeft hiermee zelf aan dat de opgenomen regelgeving slechts als bruikbare 

suggestie dient, en niet als concrete bruikbare constructieve oplossing.  

 
Ook over de regelgeving in Eurocode 2 blijkt twijfel te bestaan, of dat na lokaal bezwijken van een element of 

constructie een voortschrijdende instorting voorkomen kan worden. Dit blijkt uit het volgende citaat: 

 “9.10.1 Algemeen: Constructies die niet zijn ontworpen om buitengewone belastingen op 

te nemen, moeten ter voorkoming van voortschrijdende instorting zijn voorzien van 

geschikte trekbanden om een alternatieve belastingsoverdracht na lokale schade mogelijk 

te maken. De volgende eenvoudige regels worden geacht aan deze eis te voldoen.” [25] 

 

Een ander citaat uit dezelfde Eurocode geeft ook enige twijfel over de regelgeving: 

 “A.4 Aanbevolen strategieën: Gebruik van de volgende aanbevolen strategieën zou een 

gebouw moeten opleveren met een aanvaardbaar niveau van robuustheid om lokaal 

bezwijken te doorstaan zonder een disproportioneel niveau van instorting.” [25] 

 

 
Het is opmerkelijk dat Eurocode 1 voor gevolgklasse 2a horizontale trekbanden voorschrijft, terwijl Eurocode 2 

voor dezelfde gevolgklasse 2a een trekbandkracht van 0 kN voorschrijft. Dit heeft tot gevolg dat er géén 

wapening als trekband langs de omtrek nodig is voor de bijbehorende kracht van 0 kN. Daarnaast schrijft 

Eurocode 1 een minimale trekbandkracht van 75 kN voor terwijl Eurocode 2 een minimale trekbandkracht van 

70 kN voorschrijft.  

Een tweede opmerking is dat Eurocode 1 uitgaat van op de vloer werkende permanente en veranderlijke 

belastingen die per project en functie van het gebouw kunnen verschillen. Daarentegen schrijft Eurocode 2 

belastingen voor op basis van gevolgklassen en niet op basis van de in dat gebouw werkende belastingen. 
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Uit onder andere deze bevindingen blijkt dat de Eurocodes nog onvoldoende op elkaar zijn afgestemd met 

betrekking tot het voorschrijven van trekbanden 

 

5.7 Stufib studiecel 2 Constructieve samenhang van bouwconstructies 

In deze paragraaf zijn een aantal essentiële onderdelen uit het rapport van Stufib studiecel 2 “Constructieve 

samenhang van bouwconstructies” [23] kort beschreven. 

Deze studiecel heeft zich, gedurende de periode van juni 2002 tot juni 2006, verdiept in de problematiek ten 

aanzien van het incasseringsvermogen van bouwconstructies en de eventuele noodzaak tot het mogelijk maken 

van een tweede of alternatieve krachtsweg. De studiecel is vervolgens met een aanbeveling gekomen met als 

doel ervoor te zorgen dat bouwconstructies voldoende incasseringsvermogen bezitten via de constructieve 

samenhang om zo de schade door (on)voorziene bijzondere belastingen binnen acceptabele grenzen te 

houden. 

Een van de oorzaken voor een slechte constructieve samenhang, en daardoor een verminderd 

incasseringsvermogen bij gebouwen, is de opsplitsing van de opdrachten voor het maken van een 

ontwerp/tekeningen en de berekening van de draagconstructie over verschillende partijen. Dit leidt tot: 

 Slechte communicatie tussen hoofdconstructeur en deelconstructeur (detail,prefab,etc.) 

 Slechte afstemming hoofd- een deelconstructie doordat er teveel wordt gefocust op het ‘eigen’ 

product en te weinig afstemming op de gehele constructie plaatsvindt. 

 

5.7.1 Nederlandse regelgeving  

In het rapport wordt kort de huidige regelgeving over het vergroten van het incasseringsvermogen van 

bouwconstructies besproken. Hierover wordt samenvattend gezegd dat er drie verschillende aspecten aan de 

orde komen die het incasseringsvermogen van een bouwconstructie verbeteren en/of de oorzaak van een 

schade met disproportionele (onevenredig grote) gevolgen beperken. Dit zijn: 

1. Het uitvoeren van een analyse om voortschrijdende instorting door het bezwijken van één onderdeel 

van de constructie te voorkomen 

2. Het brengen van samenhang in een constructie door middel van op vuistregels gebaseerde 

koppelwapening 

3. Het wegnemen van oorzaken van bijzondere belastingen of het daarop ontwerpen 

 
Het eerste punt zorgt voor voldoende incasseringsvermogen maar kost veel tijd voor de constructief 

ontwerper, mede door onduidelijke toetsing hierover. De samenhang bij punt twee wordt door 

detailleringsregels voorgeschreven. Maatregelen voor punt drie staat eveneens in de normen voorgeschreven.  
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5.7.2 Interpretatie van normen 

Men geeft in het rapport aan dat er geen eenduidige regelgeving in de normen is, wat leidt tot 

interpretatieverschillen tussen uitvoerende en controlerende partijen. 

Het verschil in interpretatie vindt zijn oorsprong in het wel of niet benoemen van belastingen. Zo wordt het 

optreden van een voortschrijdende instorting ten gevolge van een materiaalgebrek, een onjuiste 

schematisering of een andere onbenoemde oorzaak niet gedekt, maar om rekening te houden met deze 

mogelijkheden wordt gesteld dat het aanbrengen van voldoende samenhang of het creëren van bijvoorbeeld 

een tweede draagweg noodzakelijk is. De studiecel heeft na een uitgebreide discussie geconcludeerd dat een 

tweede krachtsweg mede afhankelijk is van de aarde en functie van het gebouw. Zo is het bij een 

kantoorgebouw van drie bouwlagen minder belangrijk dan bij een kantoorgebouw van  20 bouwlagen. 

 

5.7.3 Europese regelgeving 

In Eurocode 1 belastingen op constructies wordt onderscheid gemaakt tussen bekende en onbekende oorzaken 

van bijzondere belastingen. Bij de bekende oorzaken van bijzondere belastingen kunnen twee 

oplossingsmethoden worden gekozen: 

1. Het voorkomen of reduceren van het effect 

2. De constructie er bestand maken tegen de bekende oorzaak 

Bij de onbekende oorzaken van bijzondere belastingen wordt een lokaal bezwijken aangenomen. Weerstand 

tegen lokaal bezwijken kan op drie manieren: 

1. Het toepassen van detailleringsvoorschriften en daarmee verbetering incasseringsvermogen. 

2. Het ontwerpen van kritische elementen (key elements) 

3. Het creëren van een verhoogde weerstand van de constructie 

 
In de Eurocode wordt een gebouw ingedeeld in een gevolgklasse, op basis van de afmeting en de functie van 

het gebouw, en de gevolgen bij een instorting. Daar worden dan de voorgeschreven maatregelen aan 

gekoppeld. Dit is weergegeven in tabel 5.5 

   Economische en maatschappelijke 
waarde, en nationaal belang 

 
Maatregelen 

Gevolgklasse 1 laag (beperkte gevolgen) geen specifieke acties noodzakelijk 

Gevolgklasse 2a laag meer dan 1 horizontale trekbanden 

Gevolgklasse 2b hoog gelijk aan 2a maar minder dan 3 horizontale en verticale trekbanden 

Gevolgklasse 3 hoog (omvangrijke projecten) risico-analyse noodzakelijk 

Tabel 5.5: Indeling in gevolgklasse en de daarbij behorende maatregelen volgens EC1 [3] 
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5.7.4 Achtergrond krachten in de trekband bij een constructie met 

kolommen 

In dit hoofdstuk wordt een beschouwing gegeven voor het ontwerpen van trekbanden bij het wegvallen van 

een middenkolom, aan de hand van de regelgeving die voorgeschreven is in Annex A van [3]. Hierbij is 

eventuele momentcapaciteit van de vloerconstructie buiten beschouwing gelaten. 

 

5.7.4.1 Middenkolom: 

De situatie van de trekbanden bij het wegvallen van een middenkolom wordt als eerste beschouwd zie linker 

plaatje figuur 5.6 

 
 

Figuur 5.6: Links beschouwde situatie met interne trekbanden, rechts schema van krachten [23] 

  
Hierbij wordt aangenomen dat  voor de reactie kracht R op de middenkolom geldt: 

 R = 4 * ¼ s * L * p 

waarin:       s is de afstand tussen de trekbanden 
    L is de lengte van de trekband 
    p is de vloerbelasting, gelijk aan gk + ψqk 

 
Zodra de middenkolom wegvalt moet de reactiekracht uit de kolom worden overgenomen door de trekbanden 

in de vloer volgens het schema in figuur 5.6 rechts.  

Wanneer volgens de informatieve Annex A van Eurocode 1 de krachten worden berekend wordt er evenwicht 

gevonden bij:   
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5.7.4.2 Randkolom 

Als tweede wordt het wegvallen van de randkolom beschouwd zie figuur 5.7.  

Men concludeert daarbij dat bij het 

wegvallen van een randkolom het 

geschetste krachtenverloop minder 

goed kan optreden. Het probleem 

daarvan is dat de drukkracht die 

noodzakelijk is om evenwicht te 

maken met de trekkracht in de 

interne trekband ontbreekt. Deze 

interne trekband die over as B loopt is 

niet effectief. Dit leidt tot een 

verplaatsing van   
   

 
, bij een 

opgegeven grootte van 0,4 L*s*p 

voor de trekband langs de omtrek. 

 

5.7.4.3 Hoekkolom 

Als derde wordt het wegvallen van een hoekkolom beschouwd. Men concludeert tijdens deze beschouwing ook 

dat er bij het wegvallen van een hoekkolom geen evenwicht gevonden kan worden ondanks de aanwezige 

trekbanden. Hierop richt het onderzoek van [5] zich. 

 

5.7.5 Aanbevelingen voor een constructie met kolommen 

Door de studiecel wordt op basis van de hierboven beschreven beschouwing aanvullende maatregelen 

aanbevolen: 

 Gevolgklasse 1:  Geen aanvullende aanbevelingen 

 Gevolgklasse 2 - laag: Trekbandkracht in de trekbanden langs de omtrek verhogen van: 

                                             To = 0,4 s*L*p naar To = 0,8 s*L*p      

 Gevolgklasse 2 - hoog: Trekbandkracht in de trekbanden langs de omtrek verhogen van:  

To = 0,4 s*L*p naar To = 0,8 s*L*p      

Hoekkolommen ook bij toepassing detailleringseisen als sleutelelement 

beschouwen, dan wel een alternatieve draagweg creëren 

 Gevolgklasse 3:  Het maken van een risico analyse is niet altijd noodzakelijk. Het aanwezig  

zijn van een alternatieve draagweg na het bezwijken van één willekeurig 

constructie element is ook voldoende 

“Naast voldoende incasseringsvermogen via een alternatieve draagweg dienen ten allen tijden 

de detailleringseisen, die beschreven zijn voor gevolgklasse 2-laag, te worden toegepast.” [23]  

De aanbeveling door Stufib studiecel 2 om de trekkracht in de trekbanden langs de omtrek te verhogen van To = 

0,4 s*L*p naar To = 0,8 s*L*p, is gedaan om de zakking van de middenkolom en de randkolom gelijk te houden. 

De zakking zou zonder aanbeveling twee maal zo groot zijn bij de randkolom, dan de zakking bij de 

middenkolom. Dit komt, hoewel de belasting de bij een randkolom de helft is van die bij een middenkolom, 

 

Figuur 5.7: Schema krachten bij randkolom 
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doordat alleen de trekbanden langs de omtrek (één richting) weerstand kunnen bieden aan de zakking. Bij een 

middenkolom zijn dit trekbanden in twee richtingen.  

 

5.7.6 Achtergrond krachten in de trekband bij constructie met dragende 

wanden 

Wanneer een deel van een wand wegvalt bij een constructie met dragende wanden is gebleken dat het niet 

mogelijk is om hiervoor een algemeen model voor de krachtswerking op te zetten. Er zal dan ook gekeken 

moeten worden naar een sluitend systeem van drukzones en trekbanden in de resterende wandelementen. 

 

5.7.7 Conclusies en aanbevelingen 

Voor het beperken van de gevolgen van uitzonderlijke gebeurtenissen, zoals gasexplosies en aanrijdingen , is de 

samenhang in een constructie van groot belang voor het incasseringsvermogen van de constructie. Omdat de 

functie, afmeting en bezetting per gebouw verschillen worden deze ingedeeld in zogenaamde gevolgklassen. 

De constructieve samenhang wordt in grote mate bepaald door de volgende twee aspecten 

1. Het constructieve incasseringsvermogen van de constructie 

2. De effectiviteit van de samenwerking tussen de verschillende betrokken constructeurs. 

De meest eenvoudige manier om het incasseringsvermogen van een constructie te verbeteren is door het 

aanbrengen van een voorgeschreven hoeveelheid wapening ten behoeve van de samenhang. Dit kan, wanneer 

nodig, worden uitgebreid met een analyse naar een alternatieve krachtsafdracht en/of het uitvoeren van een 

risico-analyse. 

 



 

46|   

verwijderde 
randkolom

6 Weerstandsmechanismes voortschrijdende 
instorting 

 
Zodra een randkolom weggevallen is, kunnen verschillende weerstandsmechanismes optreden om op die 

manier de dubbele overspanning en de daarbij behorende belastingen op te vangen, en her te verdelen naar de 

naastgelegen (overgebleven) constructie. De weerstandsmechanismes zijn: 

 Raamwerk 

 Drukboog 

 Uitkraging 

 Buiging 

 Ophanging 

 Kabelwerking 

6.1 Raamwerk 

Om een raamwerk als weerstandsmechanisme op 

te kunnen laten treden, zal er zich boven de 

verwijderde randkolom een vierendeelligger 

ontwikkelen, zie figuur 6.1. De vierendeelligger is 

vernoemd naar de Belgische ingenieur Arthur 

Vierendeel (1852-1940), en niet zoals veel mensen 

denken naar het in vier kanten verdeelde ligger. 

Het is een bijzondere vakwerkligger dat in 

tegenstelling tot ‘normale’ vakwerkliggers niet is 

uitgevoerd met diagonalen en scharnierende 

verbindingen (deze kunnen alleen trek- en 

drukkrachten opnemen) maar zonder diagonalen 

en met moment vaste verbindingen die buiging op 

kunnen nemen, en daarmee weerstand bieden 

tegen optredende belastingen en vervormingen. 

Het kenmerk van een vierendeelligger ‘de momentvaste verbindingen’ geeft ook gelijk het manco van dit 

weerstandsmechanisme weer. Deze momentvaste verbindingen zijn echter alleen mogelijk wanneer de 

verbindingen tussen de balken en kolommen een zeker moment op kunnen nemen. Dit zou bij monolithische 

betonconstructies het geval kunnen zijn. 

Bij prefab betonconstructies zijn de verbindingen echter als scharnieren uitgevoerd, waardoor 

vierendeelwerking niet kan optreden. Wanneer er diagonalen zouden worden toegepast zou er zich een 

‘normale’ vakwerkligger kunnen vormen. Hiervoor zijn wel de nodige constructieve maatregelen nodig, want 

 

 

Figuur 6.1: Vierendeelwerking in raamwerk met 

momentverbindingen 
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de doorgaans betonnen ‘staven’ zijn berekend op druk en buiging en niet op trek zoals bij normale’ 

vakwerkliggers het geval is.  

 

6.2 Drukboog 

Een van de bekendste voorbeelden van 

drukbogen zijn de door de Romeinen 

gebouwde aquaducten. In figuur 6.2 is de Pont 

du Gard te zien met overspanningen van 16 en 

21 m, die de stad Nemausus (het huidige 

Nîmes) van water voorzag. Het principe van 

een drukboog is dat deze weerstand kan 

bieden aan een verticale belasting. Dit kan 

alleen wanneer de horizontale spatkrachten 

die door de  verticale belasting worden 

veroorzaakt bij de ondersteuning opgenomen 

kunnen worden. Het opnemen van de spat-

krachten kan bijvoorbeeld door een 

naaastgelegen boog zoals In figuur 6.2, die eindigt bij een horizontaal niet verplaatsbare rotswand. Bij 

kathedralen werden hiervoor zware steunberen gebruikt. Wanneer prefab betonnen wanden in verband 

gestapeld zijn, dan zou wanneer er een wand wegvalt, een drukboog tussen de daarboven gelegen wanden 

kunnen ontstaan wanneer de resterende constructie als ‘steunbeer’ kan fungeren. 

 

6.3 Uitkraging 

Zodra bij een constructie 

bestaande uit betonwanden, een 

hoekwand door onbekende 

oorzaak wegvalt, zie figuur 6.3, 

dan kan er in de daarboven 

gelegen wanden een uitkraging 

ontstaan. In deze hoekwanden 

ontwikkelt zich een 

drukdiagonaal van de 

rechterbovenhoek naar de linker 

onderhoek. Hiervoor is echter 

wel een trekkracht in de vloer 

nodig die evenwicht maakt met de drukdiagonaal. Daarnaast veroorzaakt de horizontale trekkracht in de vloer, 

een horizontale schuifkracht tussen de wand en de vloer. Deze schuifkracht moet de koppeling van de wand 

aan de vloer wel aan kunnen. Als laatste moet ook de verticale dwarskracht door de wand opgenomen kunnen 

worden. Wanneer al deze krachten door de hoekwanden, vloeren en resterende constructie opgenomen 

kunnen worden, dan kan een uitkraging als weerstandsmechanisme optreden om een voortschrijdende 

instorting te voorkomen. Wanneer de koppeling van de wand met de vloer met de daarboven gelegen wand 

voldoende horizontale schuifkracht op kan nemen, dan werken de wanden als één uitkraging. Wanneer deze 

schuifkracht niet opgenomen kan worden dan werken de wanden als afzonderlijke uitkragingen. 

 

 

 
 

 

Figuur 6.2: Pont du Gard, 1e eeuw na Chr. Frankrijk [internet] 

Figuur 6.3: Links uitkraging na wegvallen hoekwand, rechts detail uitkragende 

hoekwand en krachtenspel [26] 
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Een uitkraging blijkt in [4] te werken bij het wegvallen van een hoekkolom bij prefab betonskeletconstructies, 

door het toepassen van een gerberligger die doorloopt tot voorbij de voorlaatste kolom. 

 

6.4 Buiging 

Normaal gesproken worden balken en vloeren voor hun gebruikelijke overspanning op buiging geconstrueerd. 

Wanneer de randkolom door onbekende oorzaak wegvalt, verdubbelt de oorspronkelijke overspanning van L 

,zie figuur 6.4a, naar 2L, zie figuur 6.4c 

 
Door deze dubbele overspanning ontstaan daar waar normaal gesproken negatieve momenten (rood) optreden 

boven het steunpunt, nu positieve (veld)momenten (blauw). Hier is echter de constructie niet op berekend èn 

gewapend, waardoor de wapening zal bezwijken en een travee zal instorten. Wanneer wel doorgaande 

wapening is toegepast zal de monolithische betonconstructie afhankelijk van de capaciteit van de wapening 

een bepaalde zakking ondergaan. Dit is beschreven in [14][16]. 

Prefab betonconstructies bestaan uit ‘losse’ elementen waardoor deze gewapend worden op een veldmoment 

zoals weergegeven in figuur 6.4b. Wanneer hierbij een randkolom wegvalt kan de situatie zoals weergegeven in 

figuur 6.4d niet ontstaan. Dit komt doordat bij prefab betonconstructies de wapening niet door kan lopen 

vanwege de voegen tussen de elementen, waardoor er geen wapening aanwezig is ter plaatse van het 

verdubbelde veldmoment. 

Het berekenen van een monolithische betonconstructie op buiging bij verwijdering van een randkolom, vereist 

forse wapening doordat de inwendige hefboomsarm klein is ten opzichte van de dubbele overspanning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2L 

L L 

2L 

(a) (b) 

Figuur 6.4: (a) Normale overspanning en buigend moment bij een monolithische betonconstructie.                                     

(c) Verdubbeling overspanning en buigend moment bij een monolithische  betonconstructie. [14]                                            

(b) Normale overspanning en buigend moment bij een prefab betonconstructie.  (d) Verdubbeling overspanning bij een 

prefab  betonconstructie, het bijbehorende moment kan in de praktijk niet optreden doordat doorgaande wapening 

ontbreekt bij prefab betonconstructies. 

(c) (d) 
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6.5 Ophanging 

 Door het ophangen van de constructie aan de daarboven gelegen 

verdiepingen, kan er ook een weerstandsmechanisme gecreëerd 

worden om een voortschrijdende instorting te voorkomen. Dit kan 

in het ontwerp worden meegenomen, doordat de wapening die al 

in de kolommen aanwezig is om uitknikken van de kolom te 

voorkomen, mogelijk ook voldoende is om de optredende 

trekkracht op te kunnen nemen. Er zijn echter wel diagonale 

schoren nodig in de bovenste verdieping om de trekkrachten over 

te kunnen dragen, of de dakvloer zal zwaarder uitgevoerd moeten 

worden zodat deze de krachten kan overbrengen. Met name bij 

hoogbouw projecten waarbij “outriggers” zijn toegepast voor de 

stabiliteit, zou dit weerstandsmechanisme goed mogelijk zijn. Als 

laatste is de detaillering van de verbindingen van groot belang. Deze 

dienen ontworpen te worden op trekkrachten die bij ophanging 

behoren.  

 

6.6 Kabelwerking 

Als laatste weerstandsmechanisme wordt kabelwerking 

beschouwd. In figuur 6.6 is een goed voorbeeld te zien van 

kabelwerking. Door het verbranden van de voet van de 

telefoonmast valt de ondersteuning weg en hangt het 

resterende gedeelte aan de telefoonkabels. Kabelwerking 

treedt op wanneer de eerder genoemde weerstand 

mechanisme niet kunnen optreden of onvoldoende 

capaciteit bezitten. Kabelwerking bij betonconstructies 

treedt op zodra de zakking van een balk of vloer groter is 

dan de dubbele balkhoogte of vloerdikte [11][14], en er een 

trekband aanwezig is die deze trekkracht kan opnemen. Een 

voorbeeld hiervan is weergegeven in figuur 6.7. Naast de trekkracht in de trekband is het van belang dat de 

naastgelegen constructie de horizontale trekkracht kan opnemen, en kan overdragen naar een stabiliserend 

element. Kabelwerking zal uitgebreider worden toegelicht in paragraaf 9.1.3 

 

 
  

 
 
 

 
 
 

Figuur 6.6: Kabelwerking bij verbrande 

telefoonmast [4] 

Figuur 6.7 Voorbeeld kabelwerking bij prefab betonconstructie [26] 

Figuur 6.5: Ophangen constructie [27] 
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7 Kwalitatieve beschouwing gedrag constructie 

7.1 Beschrijving constructie na verwijdering randkolom 

In dit hoofdstuk is beschreven hoe een prefab betonconstructie zich gedraagt na wegvallen van een randkolom. 

Een prefab betonconstructie, opgebouwd uit kolommen, randbalken en kanaalplaatvloeren is beschouwd.  

 

7.1.1 Geometrische vervorming gehele constructie 

Zodra de randkolom bij B (figuur 7.1) door een onbekende oorzaak is weggevallen, zullen afhankelijk van de 

ontwerp aannames en de detaillering van de verbinding van de balk, zal de verbinding bij de overblijvende 

kolommen (A en C) zich gaan gedragen als een inklemming of als een scharnier. De ontwikkeling van een 

scharnier of inklemming is afhankelijk van waar de wapening zich bevindt en waar de verbinding open kan gaan 

staan, zoals bij de knopen A,B,C. Het ontstaan van een scharnier is aannemelijker voor prefab randbalken die 

door middel van tand- nokconstructie verbonden zijn met de kolommen. Dit komt doordat de randbalken van 

zichzelf erg stijf zijn waardoor de vervormingen plaats zullen vinden aan de ‘zwakke’ uiteindes en dat is ter 

plaatse van de verbinding in de punten A,B, en C. Door het ontwikkelen van scharnieren bij de knopen A,B en C, 

zullen de verbindingen open gaan staan, zoals te zien is in figuur 7.1, en gaan de randbalken AB en BC hierdoor 

roteren. Voor het herverdelen van de belasting na verwijdering van de randkolom is er een interactie tussen de 

randbalk, vloer en de kolom nodig.  

 
 

De interactie tussen de vloer en de randbalk hangt af van de verbinding tussen de vloer en de randbalk. 

Wanneer deze verbinding ontbreekt of onvoldoende capaciteit bezit zullen de kanaalplaten van de randbalk 

afglijden. Wanneer de koppeling van de kanaalplaten met de randbalken in staat is om kracht op te nemen en 

Figuur 7.1: Verwijdering randkolom gebaseerd op [3] 

A 

B 

C 

D E F 
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‘veel’ te rekken dan zullen de kanaalplaten wel van de oplegging afglijden maar door de verbinding aan de 

randbalken gekoppeld blijven. Navolgend wordt ervan uitgegaan dat deze verbinding voldoende is, zodat de 

kanaalplaatvloeren met de randbalken verbonden blijven. Deze verbinding draagt de belasting af op de 

randbalk, maar draagt niet bij aan het vinden van een evenwichtssituatie. Alleen de trekbanden langs de 

omtrek in de randbalken zijn beschikbaar om evenwicht te maken, waarbij de belasting naar de naastgelegen 

kolommen bij A en C over wordt gedragen. Ervan uitgaande dat de herverdeelde belasting door de 

naastgelegen kolommen bij A en C kan worden opgenomen.  

 

7.1.2 Krachten in kanaalplaten 

Door de zakking van de randbalken zullen de kanaalplaten, afhankelijk van hun verbinding met de randbalken  

en met elkaar, zijdelings gaan schuiven waardoor ter plaatse van de lijnen AD, BE en FC grote openingen zullen 

ontstaan. Omdat de lengtes AB en BC groter zijn dan de lengtes DE en EF zal er ook torsie in de kanaalplaten 

komen, wanneer deze te groot worden, zullen de kanaalplaten, zoals in figuur 7.1 is te zien, over de hoeken 

gaan scheuren. Ook zullen door dit torsiemoment de kanaalplaten los van elkaar scheuren. Om toch een 

koppeling tussen de kanaalplaten en de randbalk te behouden is het daarom van belang om de koppeling niet 

in de (langs)voeg tussen de kanaalplaten te maken, want deze scheurt open, maar met een kopsleuf in de 

kanaalplaat. 

Wanneer ervan uitgegaan wordt dat na verwijdering van de kolom bij B, de randbalken over as A,B,C recht naar 

beneden zakken (niet naar binnen getrokken worden), dan wordt de lengte van as BE groter dan die van AD en 

FC. Of de randbalk ABC naar binnen wordt getrokken en as BE gelijk blijft aan assen AD en FC hangt af van de 

verbinding van de kanaalplaten met de randbalk, en de rotatie capaciteit ter plaatse van de tand- 

nokverbinding bij A,B en C. 

 

7.1.3 Bijdragen druklaag 

Bij een kanaalplaatvloer is het de bedoeling dat de trekbanden langs de randbalk, wanneer ze voldoende 

sterkte en ductiliteit bezitten, de belasting, in de situatie van de weggevallen kolom, dragen. De wapening in de 

druklaag in de buurt van de randbalk, dit gebied kan volgens [1] geschat worden op L/2 vanuit het uiteinde 

(halve plaatlengte vanaf de randbalk), draagt hieraan bij, mits de wapening in de druklaag door middel van 

haarspelden gekoppeld is met de kanaalplaat. Deze haarspelden moeten niet in de voegen tussen de 

kanaalplaten worden geplaatst, omdat deze los scheuren en open splijten waardoor de haarspeld er alsnog 

uitgetrokken kan worden [1]. Daarom is het beter om de haarspelden in open gehouden sparingen aan te 

brengen die vervolgens gelijktijdig met de druklaag worden volgestort. Wanneer deze haarspelden niet worden 

aangebracht zal hoogstwaarschijnlijk de druklaag in de buurt van de randbalk ABC los komen van de 

kanaalplaatvloer en geen bijdrage kunnen leveren in de vorm van trek membraamwerking om daarmee een 

voortschrijdende instorting te voorkomen. In de huidige praktijk is de wapening in de druklaag niet met 

haarspelden gekoppeld aan de kanaalplaat, zodat er geen bijdrage van de druklaag is aan de 

belastingoverdracht ter voorkoming van voortschrijdende instorting. 

 

 



Hoofdstuk 7 Kwalitatieve beschouwing gedrag constructie 

52|   

7.2 Proces na het wegvallen van een randkolom 

In de beginsituatie, waarbij de randkolom nog intact is, zie figuur 7.2, zijn de verbindingen niet gerekt en is er 

nog geen kracht in de trekband aanwezig. 

 
 

 
Door een onbekende oorzaak vindt er een verwijdering (figuur 7.3) van de randkolom plaats. Direct nadat de 

verwijdering heeft plaatsgevonden, is er nog geen weerstand die de neerwaartse beweging kan stoppen. Door 

het ontbreken van statisch evenwicht, ondergaan de permanente en veranderlijke belasting een versnelling, 

waarbij potentiële energie wordt omgezet in kinetische energie. Door de zakking van de randbalken zullen de 

trekbanden rekken waardoor weerstand wordt opgebouwd en de neerwaartse zakking wordt geremd. 

 
 

 
Door de verwijdering van de tussenkolom vindt er zakking van de randbalken plaats. Zodra de zakking begint, 

ontwikkelt er zich een uitkragingsmechanisme bij de linker en rechter kolom. Dit weerstandsmechanisme 

ontstaat doordat de trekkracht in de trekband evenwicht maakt met de drukkracht onderin de randbalk. Door 

de relatief kleine inwendige hefboomsarm ten opzichte van dubbele overspanning is de weerstand door 

uitkraging klein en zal de trekband, wanneer deze voldoende ductiel is, verder rekken en de randbalk daardoor 

verder zakken. 

 

 

 
 

Figuur 7.2: Beginsituatie ongeschonden constructie 

Figuur 7.3: Verwijdering randkolom door onbekende oorzaak 

Figuur 7.4: Links zakking randbalk, rechts detail uitkraging bij de naastgelegen kolom rechts 
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Wanneer de zakking toeneemt maar kleiner blijft dan één maal de balkhoogte, dan ontwikkelt er zich een 

drukboog als weerstandsmechanisme in de randbalk, zie figuur 7.5.  Dit komt doordat de diagonale lengte van 

de balk langer is dan de ruimte tussen de opleggingen. De naastgelegen elementen worden uit elkaar gedrukt 

en er ontstaat druk in de diagonaal. De spatkrachten die hierbij ontstaan, moeten worden opgenomen door het 

stabiliteitssysteem van het gebouw. De drukkracht hangt af van de stijfheid van het constructieve systeem en is 

hierdoor moeilijk te voorspellen en daarmede onzeker om er op te ontwerpen. Zo kunnen verbindingen die 

open staan, scheuren en slechte verbinding details de stijfheid drastisch reduceren. 

 

  

 
Omdat de drukboog moeilijk te voorspellen is en wanneer er geen evenwicht gevonden wordt, dan zullen de 

randbalken verder zakken en ontwikkelt het weerstandsmechanisme kabelwerking zich, zie figuur 7.6. Dit 

mechanisme ontwikkelt zich in de trekbanden langs de omtrek, waarbij de balken aan de trekbanden hangen. 

Het is hierbij wel belangrijk dat de trekbandwapening langs de omtrek goed verbonden is met de randbalk. Van 

de balken kan aangenomen worden dat ze recht blijven vanwege de hoge element stijfheid en de vervorming 

zal vooral ter plaatse van de verbindingen optreden. De kracht onder kabelwerking hangt af van de sterkte van 

de trekband en de ductiliteit van de trekband. De opwaartse kracht die hierdoor ontstaat, moet door met name 

de beugels aan het einde van de balk worden opgenomen. De neerwaartse beweging van de balk stopt zodra 

evenwicht gevonden wordt. Hierbij is de opwaartse kracht groter dan de neerwaartse belasting. 

  
 
In de beginfase bij het plotseling wegvallen van de randkolom is er nog geen trekkracht in de trekband 

aanwezig. Bij zakking ter plaatse van de verwijderde kolom, neemt de trekkracht in de trekband met de mate 

van de zakking toe. Als bij een zekere zakking de vloeisterkte van de trekband is bereikt dan neemt bij verder 

doorzakken de trekkracht in de trekband niet verder meer toe. Echter, vanwege geometrie zal bij verdere 

zakking de omhoog gerichte ontbondene, en daarmee de op te nemen belasting, nog wel verder toenemen. De 

zakking zal stoppen als er evenwicht is ontstaan. Met andere woorden, als de, uit de trekband resulterende 

opwaartse kracht gelijk is aan de neerwaartse belasting. Dit is echter alleen mogelijk als er voldoende ductiliteit 

(vermogen tot  vervormen) in de trekband aanwezig is. Wanneer de trekband onvoldoende ductiliteit bezit, 

dan zal deze breken voordat een zakking bereikt wordt waarbij evenwicht optreedt. 

 

Figuur 7.5: Links drukdiagonalen in randbalk, rechts detail drukpunt bij middensteunpunt 

Figuur 7.6: Kabelwerking in de randbalk na wegvallen randkolom 
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7.3 Vereenvoudiging model 

Om het inzicht in het complexe samenspel van kolommen,randbalk, trekband en vloeren te vergroten worden 

eerst de onderdelen los beschouwd. Allereerst zal er gekeken worden naar kabelwerking in de randbalk waarbij 

de invloed van de vloer buiten beschouwing wordt gelaten, zie figuur 7.7. Er wordt aangenomen dat de 

randbalk een oneindige stijfheid EA heeft, doordat deze voldoende gewapend is. Dit is zeker het geval wanneer 

deze voorgespannen is. 

 

 
Door de hoge stijfheid van de randbalk zelf zal de vervorming plaatsvinden in de verbinding tussen de randbalk 

en de kolom bij punten A,B en C. De verbinding zal dan ook een zekere vervormbaarheid (ductiliteit) moeten 

bevatten. 

 

7.3.1 Praktijk 

In werkelijkheid bevindt de trekband zich niet in de randbalk maar in de randvoeg tussen de randbalk en de 

vloer. Hierdoor zal, zodra de randbalk begint te zakken, de randvoeg de randbalk volgen en mee zakken. Door 

de zakking van de randbalk ontwikkelt zich een kracht in de trekband en naarmate de zakking groter wordt, 

neemt de weerstand door de trekband toe. Echter wanneer er geen maatregelen zijn getroffen om de trekband 

te koppelen aan de randbalk (bijvoorbeeld door het aanbrengen van beugels), zal deze uitbreken, waardoor de 

randbalk en de vloeren nergens meer door worden opgevangen en naar beneden storten. Zie hiervoor figuur 

7.8. 

 
 

 
Wanneer dit gebeurt op een hoger gelegen verdieping, dan zal, vergelijkbaar met hetgeen bij Ronan Point is 

opgetreden, het naar beneden vallende puin van vloeren, kolommen en balken een stootbelasting veroorzaken 

op de daaronder gelegen verdiepingen wat kan leiden tot een voortgaande instorting. 

trekband+randvoeg

R

N

A B C

N

Figuur 7.8: Randvoeg uit randbalk getrokken 

Figuur 7.7: Kabelwerking in randbalk 
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8 Trekbanden voor een regulier kantoorgebouw 

In dit hoofdstuk zal kwalitatief beschreven worden welke regelgeving er is opgesteld om een voortschrijdende 

instorting na verwijdering van een randkolom te voorkomen. Daarna zal er kwantitatief worden beschouwd 

welke trekbandwapening er nodig is ten behoeve van de stabiliteit van een gebouw, en welke om een 

voortschrijdende instorting te voorkomen. Dit zal gebeuren voor het ontwerp van een regulier kantoorgebouw 

uitgevoerd met een prefab betonskeletconstructie bestaande uit kolommen, balken en kanaalplaatvloeren. 

 

8.1 Regulier kantoorgebouw 

Voor het reguliere kantoorgebouw is uitgegaan van het ontwerp in [4]. Het ontwerp, zie figuur 8.1, bestaat uit 

over twee verdiepingen doorgaande kolommen, zie figuur 8.2, met een afmeting van 400x400 mm2 op een 

vierkantstramien van 7,2 bij 7,2 m. De balken liggen tussen de kolommen en overspannen dus slechts één 

stramien. De balken worden door middel van een nok- en tandoplegging met elkaar verbonden. Voordat de 

randbalk wordt geplaatst worden eerst twee deuvels in de nok aangebracht. Daarna wordt de randbalk met de 

tanden aan de uiteinden waarin zich twee gains bevinden over de deuvels geplaatst. Nadat de randbalk gelegd 

is, worden de gaines gevuld met krimparme mortel. De balken hebben een afmeting van 400x600 mm2.   

 

 

 
 

Figuur 8.1: Plattengrond kantoor 
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Het zijaanzicht van het kantoorgebouw is in figuur 8.2 te zien. 

 

 
 

 
De vloer bestaat uit een kanaalplaatvloer type K260-5 van de firma Dycore, en heeft een hoogte van 255 mm. 

Deze vloeren overspannen in één richting en worden, wanneer schijfwerking voor de stabiliteit noodzakelijk is, 

met name bij onregelmatige plattegronden, voorzien van een gewapende druklaag.De kanaalplaaten worden 

voorgespannen met strengen  Ø 12,5mm op 40 mm vanaf de onderzijde van de plaat met de staalkwaliteit FeP 

1860 en wanneer nodig daar nog 40 mm boven. Het aantal strengen en de positie van de strengen is 

afhankelijk van de overspanningslengte en de belasting maar worden op vaste posities aangebracht zie figuur 

8.3 

 
 

 

8.2 Regelgeving Eurocode 

Om te weten welke regelgeving vereist is voor het gebouw, wordt het gebouw op basis van het aantal 

verdiepingen en de functie van het gebouw (kantoren, wonen enz.) volgens Eurocode 1 [3] (dit wordt verder 

aangeduid als EC1) ingedeeld in de bijbehorende gevolgklasse. Dit blijkt voor het kantoorgebouw uit figuur 8.1 

en figuur 8.2 gevolgklasse 2a laag: Kantoren van maximaal 4 bouwlagen te zijn. Om een voortschrijdende 

instorting door verwijdering van een randkolom door onbekende oorzaak te voorkomen, wordt er door EC1 

voor gevolgklasse 2a laag voorgeschreven dat horizontale trekbanden langs de omtrek moeten worden 

toegepast. De grote van de rekenwaarde van trekkracht in de trekband wordt in EC1 hoofdstuk A.5 Horizontale 

trekbanden, als voorgeschreven, zoals is weergegeven in tabel 8.1. Deze trekkracht moet door zowel de 
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Figuur 8.2: Zijaanzicht kantoorgebouw 

Figuur 8.3: Doorsnede Dycore kanaalplaatvloer K260-5 [dycore.nl] 
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trekband als de eindverankering opgenomen kunnen worden [3]. Andere eisen die in EC1 worden gesteld aan 

horizontale trekbanden zijn:  

 alle gebouwen worden in iedere vloer en in ieder dak voorzien van effectieve horizontale trekbanden  

 de horizontale trekbanden bevinden zich in de omtrek (zo dichtbij als praktisch mogelijk en ten minste 

30% in de dichte nabijheid van de rasterlijnen van kolommen en wanden) 

 de inwendige horizontale trekbanden bevinden zich in twee onderling loodrechte richtingen om 

kolommen en wandelementen aan de gebouwconstructie te verbinden 

 de horizontale trekbanden behoren doorgaand uitgevoerd te zijn 

 als horizontale trekbanden mogen wapeningsstaven of wapeningsnetten worden gebruikt 

 elementen die zijn gebruikt voor de opname van belastingen anders dan buitengewone belastingen, 

mogen zijn gebruikt als trekbanden 

 
Horizontale trekbanden bij constructies met kolommen volgens Eurocode 1 (A5 Horizontale trekbanen) 
Inwendig Ti  = 0,8 (gk + ψqk) sL  (maar minimaal 75 kN)      (8-1) 
Omtrek  Tp = 0,4 (gk + ψqk) sL  (maar minimaal 75 kN)     (8-2) 
 
waarin:   

Ti [kN] = de trekbandkracht inwendig (internally) 
Tp [kN] = de trekbandkracht omtrek (periphery) 
gk [kN/m2] = de karakteristieke waarde van de permanente belasting 
qk [kN/m2] = de karakteristieke waarde van de veranderlijke belasting 
ψ [-] = de momentaanfactor voor de buitengewone belastingcombinatie  
s [m] = de afstand tussen de trekbanden 
L [m] = de lengte van de trekband 

 
Tabel 8.1: Horizontale trekbandwapening volgens EC1 bij constructies met kolommen [3] 

 
De horizontale trekbanden kunnen ook bepaald worden volgens Eurocode 2 [25]. De regels die daarin vermeld 

staan zijn samengevat in tabel 8.2. 

 
Trekbanden langs de omtrek volgens Eurocode 2 (§ 9.10.2.2) 

Ftie,per = li * q1 ≥ Q2         (8-3) 
 
waarin:   
Ftie,per [kN] = de trekbandkracht omtrek (periphery) 

li [m] = de lengte van de eindoverspanning 
q1 [kN/m] = 0 kN/m voor gevolgklasse 1 en 2a 
q1 [kN/m] = 10 kN/m voor gevolgklasse 2b en 3 
Q2 [kN] = 0 kN voor gevolgklasse 1 en 2a 
Q2 [kN] = 70 kN voor gevolgklasse 2b en 3 

 
Tabel 8.2: Horizontale trekbandwapening volgens [25] 
 

Andere eisen die in EC2 worden gesteld aan horizontale trekbanden zijn: 

 de horizontale trekband dient binnen 1,2 m van de omtrek te liggen  

 langs vides, atriums of andere binnenplaatsen binnen in het gebouw dienen ook horizontale 

trekbanden aangebracht te worden  
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 trekbanden in smalle voegen tussen geprefabriceerde elementen behoren in het algemeen niet te 

overlappen. In deze gevallen behoren mechanische verankeringen te zijn gebruikt.  

 
De discrepantie tussen Eurocode 1 en Eurocode 2 is al eerder in dit rapport beschreven in paragraaf 5.6 

conclusies europese regelgeving 

In Eurocode 2 zijn andere partiële factoren voor materialen voor buitengewone ontwerpsituaties 

voorgeschreven. Deze zijn weergegeven in tabel 8.3 

Ontwerpsituaties γc  voor beton γs  voor betonstaal γs  voor voorspanstaal 

Blijvend en tijdelijk 1,5 1,15 1,15 
Buitengewoon 1,2 1,0 1,0 

Tabel 8.3: Partiële factoren voor materialen voor uiterste grenstoestanden [25] 

 

8.3 Trekbanden ten behoeve van de stabiliteit 

Trekbanden langs de omtrek werden normaliter al toegepast in het kader van schijfwerking van de vloer.  De 

trekbanden zorgen ervoor dat de kanaalplaten opgesloten zitten, en niet tussen de voegen open kunnen gaan 

staan onder horizontale belasting. Zo kan dan via de vloerschijf de horizontale windbelasting afgedragen 

worden naar de stabiliserende elementen zoals wanden en kernen. Om het afdragen van de windbelasting 

loodrecht op de langsgevel mogelijk te maken, vormt er zich in het vloerveld een ligger met een hoogte van 

één stramien. Dit is te zien in figuur 8.4a. 

 
 

Deze ligger wordt vervolgens vertaald naar een mechanicamodel, zie figuur1.4b, bestaande uit een ingeklemde 

staaf met een q- last erop. 

Voor de windbelasting, voor de combinatie van winddruk plus windzuiging, wordt een waarde van 2,0 kN/m2 

aangehouden. Omdat de verdiepingshoogte 3,6 m is resulteert dit in een q-last per verdiepingsvloer per 

strekkende meter van: 2,0*3,6 = 7,2 kN/m1. Met L gelijk aan één stramien is het optredende moment gelijk 

aan:  
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Figuur 8.4: Horizontale schijfwerking in de vloer (a) en de vertaling naar een mechanicamodel (b) 
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M = (q*2L) * L = 746,5 kNm       (8-4) 

Nu het optredende moment bekend is, wordt dit gedeeld door de inwendige hefboomsarm z=0,9d, waarbij 

voor d de liggerhoogte van 7,2 m wordt aangehouden, om daarmee vervolgens de trekkracht in de trekband te 

bepalen. 

     
 

     
 = 115,2 kN        (8-5) 

Om deze trekkracht van 115,2 kN door de trekband op te kunnen laten nemen, moet deze voldoende capaciteit 

hebben. Om scheurvorming te beperken wordt in plaats van de vloeispanning van een wapeningsstaaf B500B 

(FeB500) een lagere staalspanning aangehouden met een waarde van σs = 300 N/mm2. Dit resulteert in een 

afmeting van: 

   
  

  
 = 384 mm2 om hieraan te voldoen wordt één Ø25 = 490 mm2 toegepast. (8-6) 

  

8.4 Trekbanden om een voortschrijdende instorting te voorkomen 

Berekening van de benodigde afmeting van de trekband langs de omtrek om een voortschrijdende instorting te 

voorkomen, voor het hiervoor beschreven ontwerp. Voordat de trekband volgens Eurocode 1 kan worden 

bepaald, zullen eerst de belastingen die op het gebouw werken bepaald worden. 

 

8.4.1 Belastingen 

De algemene belastingen die op het gebouw werken, zijn in tabel 8.4 weergegeven. Het gaat daarbij om de 

belastingen veroorzaakt door de hoofddraagconstructie. 

 
Permanente belasting gk: Eigengewicht kanaalplaatvloer  3,60  kN/m2  

     Afwerklaag (50 mm)  1,25  kN/m2 
     Plafond    0,15  kN/m2 

     gk Totaal    5,00  kN/m2 

  
     Eg balk   0,4 * 0,6 *25 =   6,00  kN/m1  

Eg oplegnok 0,16 * 0,28 * 25        1,10  kN/m1 
          7,10  kN/m1 
 
     Eg kolom 0,4 * 0,4 * 3,0 * 25 12,0  kN 
 

Veranderlijke belasting qk,1: Personen   2,5    kN/m2  
     Lichte scheidingswanden  1,5    kN/m2 
                              qk Totaal (ψ2 = 0,3 kantoorfunctie)

 4,00  kN/m2   
 

Tabel 8.4: Belastingen gebouw 

 

Trekband volgens Eurocode 1 

Nu de belastingen bekend zijn kan met behulp van vergelijking (8-2) de grootte van de trekbandkracht, en 

daarmee de afmeting van de trekband langs de omtrek, worden bepaald:   
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 Tp = 0,4 * (5 + 0,3* 4) 7,2 * 7,2 = 128,6 kN 

Voor het berekenen van constructies om voortschrijdende instorting te voorkomen mag er volgens §9.10.1 uit 

EC 2 gerekend worden met de karakteristieke sterkte van wapeningsstaal. Dit betekent dat σ = 500 N/mm2 mag 

worden aangehouden. Wanneer voor de trekband wapening B500 (FeB500) wordt toegepast dan betekent dit 

dat de benodigde wapeningsdiameter is: 

 
          

   
 = 257,2 mm2 om hieraan te voldoen wordt 1Ø20 = 314 mm2 toegepast. 

Trekband volgens Stufib studiecel 2 

Door studiecel 2 van stufib Nederland [23] wordt echter een aanbeveling gedaan om de zakking van een 

interne kolom en de randkolom gelijk te houden. Om dit te verkrijgen wordt de trekbandkracht in vergelijking 

(8-2) voor de trekband langs de omtrek verhoogd naar: 

 Tp = 0,8 (gk + ψqk) sL  dit resulteert in een kracht van Tp = 257,1 kN 

De wapeningsdiameter wordt dan: 

 
          

   
 = 514,3 mm2  om hieraan te voldoen kan theoretisch 1Ø28 = 615 mm2 worden toegepast.  

In de praktijk zal echter voor 2Ø20 = 628 mm2 gekozen worden. 
 

Trekband volgens Eurocode 2 

De trekbanden langs de omtrek kunnen ook met de vergelijking (1-3) uit EC2 bepaald worden. Dit gaat op basis 

van de indeling van het gebouw in een bepaalde gevolgklasse, in dit geval 2a laag. 

 Ftie,per = 7,2 * 0 ≥ 0 kN  

Dit zou betekenen dat er geen trekbanden nodig zijn. Echter worden er wel horizontale trekbanden vereist, 

waardoor gekozen wordt om de minimale trekbandkracht van 70 kN aan te houden. Dit komt neer op een 

trekband diameter van: 

 
       

   
 = 140 mm2 om hieraan te voldoen kan 1Ø16 = 201 mm2  worden toegepast  

 

Samenvatting benodigde trekbanden 

Ter vergelijking van de verschillende trekbandkrachten voorgeschreven door de Eurocodes 1 en 2 en het 

rapport [23] van stufib studiecel 2, zijn bij het toelaten van een staalspanning van 500 N/mm2 het benodigd 

aantal mm2  samengevat in tabel 8.5. Daarachter staat tussen haakjes een voorstel voor een mogelijk toe te 

passen wapeningstaaf.  

Eurocode 1 Eurocode 2 Stufib studiecel 2 

257,2 mm2  (1Ø20) 140 mm2  (1Ø16) 514,3 mm2  (1Ø28 theoretisch, 2Ø20 praktijk) 

          Tabel 8.5: Benodigde doorsnede trekbandwapening, en voorstel voor toe te passen staven 
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8.5 Optredende belasting Q 

Nu de belastingen bekend zijn, kan dit omgerekend worden naar de optredende neerwaartse kracht Q. Dit 

komt overeen met  de belasting op het in figuur 8.5 gearceerde oppervlak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer 7,2 m voor de parameters S en L wordt aangehouden komt dit neer op:  

Belasting vanuit de vloer:          2/4 * S * L * (5,0 + 0,3 *4) = 160,70 kN 

Belasting vanuit de randbalk:   2 * L/2 * 7,1         =    51,12 kN 

Belasting vanuit de kolom:     =    12,00 kN + 

Q totaal       =  223,82 kN 

 
Dynamische aspecten, zoals krachtsinleiding bij impact belasting en overgang van het oorspronkelijke 

draagsysteem naar een alternatief draagsysteem, kunnen doorgaans in een lineaire berekening worden 

meegenomen. Dit kan volgens verscheidene literatuur waaronder [1][4] door de belasting met een Dynamische 

Amplificatie Factor (DAF) te vermenigvuldigen. Doorgaans wordt hiervoor een DAF van 2,0 aangehouden. Dit 

houdt in dat voor het reguliere kantoorgebouw de belasting van Qdyn = 2,0 * 223,8 = 447,6 kN aangehouden 

moet worden.  

 
 
 
 
 

 
 

L L

S

Q

A B C

D E F

Figuur 8.5: Lastvlak resulterend in een kracht Q 
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9 Knoopvervormingen in randbalk- kolom- 
verbinding door verwijderde randkolom 

In dit hoofdstuk is beschreven wat er bekend is uit de literatuur [1][18] over knoopvervormingen in 

voegverbindingen tussen de ranbalk en de kolom. Dit zal gebeuren voor zowel de verbindingen links en rechts 

van de verwijderde kolom, als ter plaatse van de verwijderde randkolom in het midden, zoals weergegeven in 

Figuur 9.1 

 

 

 
 
 
 

9.1 Gedrag constructie 

Na verwijdering van een randkolom, zullen de randbalken gaan roteren, met een zakking van het middenpunt 

als gevolg. Door de rotatie, zullen er scheuren in de verbinding tussen de randbalken en de kolommen 

ontstaan, omdat dit de zwakste plek van de constructie is. Daarnaast zullen er zich weerstandsmechanismes 

ontwikkelen, zie figuur 9.2. Te beginnen bij fase I de drukboog, gevolgd door fase II waarbij de weerstand 

terugvalt, om vervolgens in fase III kabelwerking weer toe te nemen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 9.1: Situatie bij verwijdering van een randkolom 

Figuur 9.2: Krachtsopbouw bij verwijdering van een randkolom gebaseerd op [4] 

K
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Fase III 
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9.1.1 Drukboog en buiging 

In het begin stadium, fase I, zullen na verwijdering van de randkolom, de randbalken gaan roteren. Hierdoor 

zullen de randbalken tegen zowel de kolommen aan de zijkanten, als de middenkolom aan duwen. Er zal 

hierdoor een bepaalde drukopbouw plaatsvinden. Doordat de randbalken een hoge drukstijfheid EA bezitten 

zullen deze nauwelijks verkorten, hierdoor zal mogelijk de kolom ingedrukt worden. Dit is in figuur 9.3 goed te 

zien, doordat de (lichtblauwe) randbalk in de kolom steekt met een lengte c, (ter verduidelijking hiervan zijn de 

balken extra hoog weergegeven ten op zichtte van de lengte). Door deze drukopbouw vormt er zich een 

drukdiagonaal in de balk, wat leidt tot drukboogwerking als weerstandsmechanisme tegen de aanwezige 

belasting Qdyn. Dit fenomeen is onderzocht in [4] en daarin is de volgende formule voor de verticale weerstand 

Fv afgeleid: 

      
                          

           
      

  

       (9-1) 

Deze afleiding is echter gedaan voor slechts één randbalk, terwijl er bij de verwijdering van een randkolom 

twéé randbalken aanwezig zijn om een drukboog te vormen en dus een bijdrage te leveren. Hierdoor kan de 

verticale kracht vermenigvuldigd worden met 2 waardoor vergelijking (9-1) er als volgt uit komt te zien: 

 

        
                          

           
      

  

       (9-2) 

      
                    

          
      

  

                (9-3) 

 
In [4] is gevonden, dat de maximale opwaartse kracht Fv optreedt bij een zakking x van ongeveer 42% van de 

balkhoogte H. Dit resulteert bij een balkhoogte H = 600 mm in een zakking x = 0,42 * 600 = 252 mm. Bij beton 

sterkteklasse C53/65 mag bij kortdurende belastingen een Ecm = 38000 N/mm2 aangehouden worden. De 

hoogte van de drukdiagonaal is moeilijk te bepalen, en wordt daardoor geschat op ⅓ van de balkhoogte. De 

breedte van de balk is 400 mm. De bovengenoemde eigenschappen zijn in tabel 9.1 samengevat, waarna de 

maximale opwaartse kracht FV en de horizontale kracht FH met behulp van vergelijking (9-2) en (9-3) bepaald 

zijn. 
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Figuur 9.3: Fase I zakking randbalk en ontwikkeling drukboog 



Hoofdstuk 9 Knoopvervormingen in randbalk- kolom- verbinding door verwijderde randkolom 

64|   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 9.1: Bepaling FV en FH 

Aan de hand van de resultaten uit tabel 9.1 zou op het eerste oog gedacht worden, dat een voortschrijdende 

instorting na verwijdering van een randkolom, door drukboogwerking voorkomen kan worden. Dit zou het 

geval zijn wanneer de zakking x van de randbalk 81 mm bedraagt. Hierbij is  de opwaartse kracht FV = 450,2 kN 

groter dan de optredende neerwaartse kracht Qdyn = 447,6 kN. Echter is het onduidelijk of de aangehouden Ecm 

voor beton wel reëel is, en de hoogte en breedte van de drukdiagonaal en daarmee de A wel op zal treden. 

Een ander belangrijk aspect van een drukboog, zijn de horizontale spatkrachten. Om deze op te kunnen nemen 

is voldoende horizontale steun FH door de resterende constructie noodzakelijk. In het huidige geval is het maar 

de vraag of de resterende (ongeschonden) constructie aan beide zijden van de verwijderde randkolom, een 

horizontale spatkracht FH = 2949,3 kN kan leveren. Ter vergelijking: wanneer de windbelasting op het gebouw 2 

kN/m2 is, en het geveloppervlak 21,6 m breed en 14,4 m hoog, dan is de stabiliteitsconstructie ten gevolge van 

horizontale windbelasting berekend op een kracht van: 2*(21,6*14,4) = 622 kN. Deze kracht is een factor 4,7 

lager dan de optredende spatkracht ten gevolge van de drukboog. Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat 

deze spatkracht in twee richtingen werkt.  

Wanneer de resterende (ongeschonden) constructie oneindig stijf zou zijn, dan zouden de spatkrachten 

opgenomen kunnen worden. Echter wordt doorgaans de stijfheid van een gebouw bepaald op basis van de 

optredende windbelasting, deze is een stuk lager, waardoor de constructie ook niet oneindig stijf zal zijn, en de 

constructie zijdelings zal uitbuigen waardoor de zakking van de randbalk wel kan plaatsvinden. Wanneer de 

uitwijking van de kolom aan één zijde groter is dan 18 mm, dan zal de randbalk verder kunnen roteren, en het 

middenpunt meer zakken, waardoor de weerstandbiedende kracht FV zal afnemen.  

In de praktijk zit er lokaal 20 mm speling tussen de elementen (voegen), dit is inherent aan bouwen met prefab 

elementen, hierdoor kunnen de randbalken horizontaal verschuiven, waardoor het roteren van de randbalken 

mogelijk is. Hierdoor kan er weinig horizontale steun opgebouwd worden, omdat eerst het prefab element zal 

verschuiven over de voegbreedte, de voeg wordt hierbij dichtgedrukt, waardoor de opgebouwde weerstand Fv  

tegen de neerwaardse belasting Qdyn verloren zal gaan.  

Om de drukspanning van beton, bij een buitengewone ontwerpsituatie, te bepalen mag met een (lagere)  

materiaalveiligheidsfactor van γc = 1,2 gerekend worden. Hierdoor wordt de rekenwaarde van de 

betondruksterkte  fcd = fck / 1,2. Dit zou betekenen voor het onderhavige geval waarbij een sterkteklasse voor 

beton van C53/65 wordt toegepast, dat de rekenwaarde voor de betondruksterkte:  53/1,2 = 44,2 N/mm2. 

Hierdoor zou de opneembare drukkracht in de betondiagonaal zijn: (200*400*44,2)/1000 = 3536 kN. Echter bij 

een zakking x van 252 mm is de horizontale optredende drukkracht 7792 kN. Deze drukkracht is te hoog 

waardoor de hoekpunten van de drukboog ter plaatse van de verbinding zullen verbrijzelen. Hierdoor is het 

nog maar de vraag of een drukboog nog als weerstandsmechanisme kan dienen. 

 
 

E A H L x Fv FH α c 2c 

[N/mm2] [mm2] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [°] [mm] [mm] 

38000 80000 600 6800 81 -450,2 -2949,3 0,68 7 13 

38000 80000 600 6800 252 -797,5 -7792,1 2,12 18 35 

38000 80000 600 6800 600 0,0 -11765,3 5,06 26 53 
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Buiging/uitkraging 

Tijdens de rotatie van de randbalken in de drukboog fase, zal de trekband mee rekken wanneer deze 

voldoende ductiliteit bezit. Hierdoor wordt er een koppel gevormd door de trekkracht in de trekband, en het 

drukpunt onder in de balk bij de linker- en rechterkolom, en bovenin bij de middenkolom. Dit koppel 

veroorzaakt buigcapaciteit (in [1] wordt het een uitkraging genoemd) wat kan bijdragen aan de opwaartse 

kracht Fv. Deze kracht is afhankelijk van de capaciteit van de trekband, en door de kleine rotatie zal de 

opwaartse kracht Fv maar een fractie zijn van die door de drukboog gegenereerde opwaartse kracht Fv. Daar 

komt nog bij dat de inwendige hefboomsarm klein is ten opzichte van de overspanning. 

 

9.1.2 Doorknikken 

Het doorknikken van de randbalken is te zien in figuur 9.4 en wordt in figuur 9.2 aangeduid met fase II. Zodra 

lokale aspecten, zoals horizontaal verschuiven en/of verbrijzelen van de drukpunten, optreden zullen de 

randbalken meer dan 42% van de balkhoogte zakken, en zal de verticale weerstand door boogwerking Fv  

afnemen. De randbalk zal hierbij doorknikken, tot aan het punt waarbij er kabelwerking op gaat treden en er 

alleen door dit mechanisme een nieuwe evenwichtssituatie kan ontstaat.  

 
 

 

9.1.3 Kabelwerking 

Wanneer nog onvoldoende weerstand geleverd kan worden en de trekbanden nog verder kunnen rekken, 

zullen de randbalken verder zakken. Door de verdere zakking neemt de weerstand tegen de neerwaartse 

belasting Qdyn toe. Deze fase III wordt aangeduid met kabelwerking, en is in figuur 9.5 te zien. Om kabelwerking 

op te kunnen laten treden is horizontale steun van de resterende constructie nodig. Echter, nu in de vorm van 

een trekkracht H. Deze is onafhankelijk van de lokale speling in de voegen, maar wel van het totale 

stabiliteitssysteem van het gebouw. In deze analyse wordt ervan uitgegaan dat het totale stabiliteitssysteem 

van het gebouw hieraan kan voldoen (leveren van horizontale reactie). 

Omdat kabelwerking minder gevoelig is voor lokale aspecten zoals spelingen in de voegen tussen de prefab 

elementen, en verbrijzelen van de hoekpunten, kan daarmee een betrouwbaardere weerstand worden bepaald 

dan via drukboogwerking. Het is wel van belang dat de verbinding en de trekband voldoende ductiel is, zodat 

vervormingen op kunnen treden en de trekband niet vroegtijdig breekt. Navolgend in dit rapport wordt hier 

uitgebreider op teruggekomen. 
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Figuur 9.4: Fase II doorknikken randbalken 
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Omdat onduidelijk is hoe de randbalken exact gaan roteren en vervormen,  en hoe de constructie zich daarbij 

zal gaan gedragen, zullen twee mogelijkheden worden beschreven en vergeleken met elkaar. Omdat buiging 

mogelijk als eerste weerstandsmechanisme zal optreden, zal daarom als eerste gekeken worden naar een 

trekband verbinding belast op buiging en welke krachten dit in de trekband ter plaatse van de verbinding 

veroorzaakt. Wanneer dit onvoldoende blijkt te zijn, zal naar de tweede mogelijkheid gekeken worden, waarbij 

een constructie na zakking van de randbalk alleen trek in de verbinding veroorzaakt.  

 

9.1.4 Verificatie fasen 

Ter verificate van de hierboven beschreven fasen: drukboog, doorknikken en kabelwerking, is gekeken naar 

onderzoeken in het verleden. Zo heeft Regan [11] in 1975 aan het Polytechnic of Central London onderzoek 

gedaan naar platen. Bij deze platen, zie linker plaatje figuur 9.6, liep de wapening niet door, waarmee de 

verwijdering van het middensteunpunt werd gesimuleerd. Vervolgens werden de platen belast, en daarbij 

werden drie fasen waargenomen. De initiële fase, waarbij buigweerstand werd vergroot door drukboog 

(membraan) werking tot aan een piek belasting. Vervolgens viel de weerstand weg, waarbij de constructie 

doorknikte. Daarna vond er weer krachtsopbouw plaats, door de vorming van kabelwerking in de wapening, 

waarbij de krachten werden doorgevoerd via de beugels. Uiteindelijk trad uitscheuren van de onderwapenig 

op, waarna de vloeren bezweken. 

Naast Regan heeft in 1992 Engström [18] aan de Chalmers Univeristy of Technology, onderzoek gedaan naar 

het gedrag van een constructie na verwijdering van een middensteunpunt. Daarin werden kanaalplaten belast, 

die doormiddel van staven met omgebogen eindhaken met elkaar verbonden waren. In het onderzoek zijn drie 

fasen beschreven, zoals in het rechter plaatje van figuur 9.6 is te zien. Zo is er de initierende fase, waarbij 

buiging optreedt. Omdat hierbij te weinig weerstand opgebouwd kan worden, gaan de staven bij de verbinding 

in het midden rekken, waardoor een tweede fase ontstaat waarbij buiging gecombineerd wordt met ophang 

effecten. Wanneer tijdens deze tweede fase wederom te weinig weerstand opgebouwd kan worden, wordt 

overgegaan naar de derde fase. Hierin gaan ook de verbindingen links en rechts rekken waardoor de 

vloerplaten volledig aan de staven hangen en kabelwerking het weerstandsmechanisme is om het verloren 

middensteunpunt te overbruggen. Het is opmerkelijk dat er in het onderzoek van Engström niets wordt 

vermeld over een mogelijke drukboogfase.   
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Figuur 9.5: Fase III kabelwerking via trekband 
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9.2 Trekband verbinding belast op buiging 

Om het inzicht in het gedrag van verbindingen belast op buiging te vergroten, is gekeken naar het onderzoek 

van [18] waarin verbindingen tussen kanaalplaten belast werden op buiging. Het ging hierbij om een voeg 

verbinding ter plaatse van een inwendige ondersteuning. Er zijn twee verschillende soorten voeg verbindingen 

toegepast: 

1. de trekband bevindt zich in de langsvoeg tussen de platen en loopt door de dwarsvoeg 

2. de trekband bevindt zich in 16 mm nauwe sparingen aan de bovenkant van de kanaalplaat, die 

gelijktijdig met de dwarsvoeg tussen de kopse kanten van de kanaalplaten wordt aangestort. (wordt 

niet in het promotie onderzoek van [18] besproken maar wel in [28]) 

9.2.1 Proefopstelling 

De proefopstelling zoals in figuur 9.7 te zien is, bestaat uit kanaalplaten die in de lengte zijn doorgeslepen. De 

kanaalplaten zijn daarna door middel van een trekband in de langsvoeg, die door de dwarsvoeg heen loopt met 

elkaar verbonden.  

 

 Figuur 9.7: Schematische weergaven proefopstelling trekbandverbinding belast op buiging [18] 

Figuur 9.6: Links fasen beschreven door Regan [11], rechts fasen beschreven door Engström [18] 
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De positie d van de trekband ten opzichte van de onderkant, is gevarieerd. Zo kon deze zich bovenin, onderin of 

in het midden van de plaat bevinden.  

In de dwarsrichting, zijn de kanaalplaten ter plaatse van de eindopleggingen, met elkaar verbonden door 

middel van een staaf Ø8 mm in een groef, die later is aangestort. Dit is gedaan om de natuurlijke belemmering 

van andere kanaalplaten in een vloerveld te simuleren. Om dezelfde reden is een staaf Ø16 mm in de 

dwarsvoeg aangebracht. De kanaalplaten zijn vervolgens op balken gelegd met 10 mm neopreen als 

oplegmateriaal, waarbij de buitenste balken voorzien zijn van wielen zodat ze niet verticaal maar wel 

horizontaal kunnen verplaatsen. Vervolgens werd het middensteunpunt met behulp van een vijzel 

omhooggeduwd. Dit is te zien in figuur 9.8.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wanneer grotere vervormingen werden onderzocht, werd het middensteunpunt met behulp van een kraan 

opgetild. Wederom werden de 

rekken met behulp van 

rekstrookjes (zwarte blokjes) op 

vooraf bepaalde plaatsen zie  

figuur 9.9 gemeten. 

Er zijn twee series proeven 

gedaan. Bij serie A zijn rechte 

doorlopende staven gebruikt, zie 

figuur 9.9 Bij serie B hadden de 

staven een verankeringslengte 

van 1250 mm aan elke zijde van 

de dwarsvoeg, en waren  deze 

voorzien van eindhaken 

overeenkomend met figuur 9.7.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 9.8: Werkelijke proefopstelling trekbandverbinding belast op buiging [18] 

Figuur 9.9: Overzicht posities trekbanden en rekstrookjes bij proefstukken serie A [18] 
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9.2.2 Resultaten buigproeven 

Zodra de proefstukken belast werden op buiging, traden er altijd scheuren op in het aansluitvlak tussen de 

kanaalplaat en de dwarsvoeg, zoals te zien is in figuur 9.8. Er traden nooit scheuren op in de kanaalplaten of in 

de dwarsvoeg zelf. Na het openscheuren van meestal één van de, en zelden beide, aansluitvlakken van de 

kanaalplaat met de dwarsvoeg, werd de verplaatsing van de vloer hoofdzakelijk bepaald door de 

geconcentreerde hoekvormige vervorming in de dwarsverbinding. Hierbij vergeleken waren buig-vervormingen 

verwaarloosbaar. In dit opzicht is het gedrag van de vloerverbinding belast op buiging, gelijk aan dat op pure 

trek. Dit is in figuur 9.10 weergegeven.  

 

  
Gebleken is dat de verlengingscapaciteit, evenals de bezwijkvorm kan beïnvloed kunnen worden door de 

verschillende manieren van aanbrengen van de trekkracht op de trekstaaf. Om de resultaten van de buigtesten 

direct vergelijkbaar te maken met die van de geïdealiseerde trekbandverbinding, is er een relatie opgesteld 

tussen de trekkracht in de trekband N, en de verplaatsing w van de voegopening ter hoogte van de trekband. 

Dit is in figuur 9.10b te zien. De karakteristieke verplaatsing w van de verbinding is te bepalen met de 

vergelijking: 

   
 

 
            (9-4) 

waarin:   
d [mm] = de positie van de trekband vanaf de onderkant gemeten 
h [mm] = de totale hoogte van de voeg 
wt [mm] = de scheurwijdte aan de bovenkant (top) van de voeg 

 
Omdat de proeven serie A vanwege de doorgaande wapening meer overeenkomsten vertoont met een 

doorgaande trekband bij een randbalk, dan proeven serie B, waarbij eindhaken zijn gebruikt, worden de 

resultaten van proeven serie A navolgend besproken. 

 

9.2.3 Proevenserie A 

In figuur 9.9 is te zien, dat bij proevenserie A de trekbanden op een diepte d van ongeveer 210 mm, vanaf de 

onderkant gemeten, zijn aangebracht. Hierbij was de dekking op de staaf afhankelijk van de staaf diameter, 

variërend tussen de 39 – 47 mm, of in relatie tot de staaf 2,4 – 5,9 keer de staafdiameter. De relatie tussen het 

moment en de rotatie is weergegeven in grafiek 9.2. Bij de testen 5,6 en 8 kon de kracht bij vloeien Fsy nog wel 

worden verankerd, maar trad in de plastische fase, ondanks de aanzienlijke verankeringslengte over de gehele 

plaatlengte, uittrekken van de staaf op als bezwijkmechanisme. Dit bezwijkmechanisme was wel te verwachten 

bij gladde staven, maar niet bij geribde staven. De oorzaak bleek na inspectie van de proefstukken, te liggen 

aan de slechte vulling van de langsvoegen, waarbij zelfs holtes rondom staven werden gevonden. Door de 

slechte  voegvulling was de aanhechting van het beton met de trekband(staaf) slecht. 

(a) (b) 

Figuur 9.10: Overeenkomstig gedrag van een trekbanverbinding belast op pure trek (a) en op buiging (b) [18] 
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Bij test 4 was de trekband wel voldoende verankerd en trad breuk van de trekband(staaf) op als 

bezwijkmechanisme. 

 
 
 
Bij test nummer 1, waarbij de trekband op 

slechts 40 mm vanaf de onderkant was 

aangebracht, trad door rechttrekken van de 

trekband boven het steunpunt uitbreken van 

de trekband door de onderkant van de voeg op  

(verankerigsbreuk). Deze test had een lage 

buigcapaciteit door de korte inwendige 

hefboomsarm. Ondanks dat was het wel 

mogelijk om de vloeikracht te verankeren en 

trad bezwijken op in de plastische fase. 

 

9.2.4 Berekening weerstand bij verbinding belast op buiging 

Bepaling van de buigcapaciteit van de trekbandwapening 1Ø28 mm (theoretische afmeting) die langs de 

omtrek van het gebouw loopt, en met Eurocode 1 bepaald is. De beschouwde situatie is in figuur 9.12 

weergegeven. 
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Grafiek 9.1: Relatie tussen buigend moment en rotatie  voor proeven serie A [18] 

Figuur 9.11: Uitrbreken van de trekband, bij test nummer 1, door 

de onderkant van de voeg [18] 

Figuur 9.12: Optredende krachten die buiging veroorzaken, na verwijdering van een randkolom 
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Alleen wanneer de randbalken in de hoekpunten tegen elkaar aandrukken, ofwel de zakking kleiner is dan twee 

maal de balkhoogte, is er momentcapaciteit aanwezig. Het optredende moment bij B is: 

     

 
    

 
     

 
           (9-5) 

Wanneer de belasting Q= 447,6 kN en de lengte L=6,8 m wordt ingevuld, volgt hieruit: 

     

 
               = 760,9 kNm 

In het onderzoek van [18] blijkt, dat de inwendige hefboomsarm z, bij verbindingen belast op buiging 0,96 d te 

zijn. Dit betekent dat de buigcapaciteit van de verbinding bij B is: 

                    (9-6) 

Wanneer voor T de trekcapaciteit van de trekband Ø28 mm (theoretische afmeting)  wordt ingevuld dan is de 

weerstand die de verbinding kan geven tegen buiging: 

                   = 95,8 kNm 

De weerstand die de trekband kan leveren tegen buiging, blijkt aanzienlijk lager te zijn dan het moment dat 

optreedt door verwijdering van een randkolom. 

De aanwezige trekband 1Ø28 mm  kan slechts een opwaartse kracht genereren van: 

      
 
         

 
          

   
      kN 

Dit is een factor acht kleiner dan de optredende neerwaartse kracht Qdyn = 447,6 kN. 

Met behulp van het optredende moment MB en de inwendige hefboomsarm 0,96d kan de benodigde kracht, en 

daarmee de benodigde diameter bepaald worden, waarbij de momentcapaciteit wel voldoende is. 

 
  

     
    

     

        
      kN 

Om deze trekkracht op te kunnen nemen is nodig: 

 
         

   
      mm2  

Dit resulteert in een staafdiameter van: 

  
      

 
      mm dit komt overeen met 11Ø25 

Deze hoeveelheid staven is praktisch niet uitvoerbaar, waardoor dit weerstandsmechanisme ongeschikt is om 

daarmee een voortschrijdende instorting na verwijdering van een randkolom te voorkomen. 
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9.3 Vervormingscapaciteit verbinding 

Om kabelwerking in een constructie mogelijk te maken, moeten grote doorbuigingen van de constructie 

mogelijk zijn. Hierdoor gaat de buigweerstand over in een kabelweerstand. Of dit op kan treden hangt af van 

het gedrag van de constructie en van de detaillering. Zo moeten de verbindingen een grote rotatiecapaciteit 

bezitten en een grote verlenging kunnen ondergaan. De capaciteit van de elementen is bepalend of 

herverdeling van de stijfheid van de constructie kan plaatsvinden, en zo kabelwerking op kan treden. In [1] 

wordt gesteld dat:  

“In het bijzonder bij prefab beton constructies kan kabelwerking een belangrijke indien niet de 

enige manier zijn om een beschadigd gedeelte in het gaval van een dubbele overspanning te 

overbruggen” 

Omdat het gedrag van een gewapende betonconstructies afhangt van de ductiliteit van de verbinding wordt 

hier verder op ingegaan. Zo heb je een duidelijk verschil in gedrag bij de verbinding bij prefab 

betonconstructies figuur 9.13a en monolithische betonconstructies zie figuur 9.13b 

 

 

 

9.3.1.1 Monolithische betonconstructies  

Bij monolithische betonconstructies waarbij de wapening in de balk doorloopt bij de verbinding, is de 

treksterkte in de verbinding gelijk aan die van de balk omdat de wapening hetzelfde is. Hierdoor ontwikkelen er 

zich, bij een grote vervorming, meerdere scheuren waardoor er zich een scharnierend gebied vormt. Dit is te 

zien in figuur 9.13b. In dit scharnierende gebied kunnen zich plastische scharnieren vormen. Naar dit fenomeen 

is uitgebreid onderzoek gedaan door Bigaj [29] 

 

9.3.1.2 Prefab betonconstructies  

De verbindingen bij prefab betonconstructies, zie figuur 9.13a, zijn ontworpen om trekkrachten over te 

brengen omdat de capaciteit van de verbinding lager is dan die van het element. Deze verbinding kan 

theoretisch benaderd worden als een enkele scheur, hiernaar heeft Engström in [18] uitgebreid onderzoek 

gedaan. Aan de hand van de resultaten van de experimenten zijn er formules afgeleid voor de kracht- 

verplaatsingeigenschappen in de plastische fase voor de trekband verbinding. Ondanks dat deze formules zijn 

afgeleid van experimenten met trekband verbindingen tussen kanaalplaatvloeren, is in [18] geconcludeerd dat 

deze formules ook geldig zijn voor andere trekband verbindingen. 

Een van de conclusies uit het onderzoek van [18] is dat er voor het verkrijgen van ductiel gedrag door grote 

plastische vervorming twee mogelijkheden zijn: 

1. grootte plastische verlenging van de trekbanden zelf 

2. gecontroleerde slip van de eindverankering (ombuiging) van de trekbanden. 

Figuur 9.13: Links bij (a) gedrag verbinding ten gevolge van een buigend moment bij een trekband 

verbinding bij prefab [27], en rechts bij (b) een doorgaande monolithische verbinding [29] 

(a) (b) 
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9.4 Trekband verbinding belast op trek 

Omdat de buigcapaciteit van de constructie zoals hiervoor vermeld, onvoldoende bleek, is er gekeken naar een 

verbinding tussen prefab elementen belast op trek. Hierbij kunnen de proefresultaten van [18] gebruikt 

worden. Hierin zijn testen gedaan op geïdealiseerde trekband verbindingen,  zoals in figuur 9.14 is te zien. De 

elementen werden daarin gescheiden door een staalplaat van één millimeter dikte, en verbonden door een 

trekband die door de staalplaat heen loopt en in beide elementen is ingestort. Door elk element lopen twee 

staven. Één element werd middels deze twee staven verankerd en aan de andere twee staven in het andere 

element werd getrokken met behulp van een hydraulische vijzel. Tussen het element en de vijzel is een 

krachtmeter geplaatst, en op de trekbanden zijn rekstrookjes aangebracht. Bij deze proeven werd er gevarieerd 

met verschillende staafdiameters, verschillende 

staafsoorten zoals geribde, gedeukte en gladde, en 

verschillende staal- en betonkwaliteiten. Er zijn ook 

proeven gedaan met strengen. Alle trekbanden 

(staven en strengen) waren voorzien van een 

eindhaak. Ook zijn er proeven gedaan met zes 

millimeter strengen waarbij geen haak maar een 

koud vervormde eind kop van negen millimeter was 

toegepast. Bij deze proeven werd geprobeerd om 

slippen van de eindverankering op te laten treden, 

terwijl de strengen in hun elastische fase bleven.  

 

9.4.1 Resultaten trekproeven 

Uit de proeven van [18] bleek dat, zodra de trekbandverbinding op trek werd belast, er ter plaatste van de 

voeg- elementverbinding een scheur ontstond, omdat dit het zwakste gedeelte van de constructie is. De 

scheurwijdte neemt toe bij een toenemende trekkracht. Normaliter worden trekkrachten in betonwapening via 

de overdrachtslengte van de staaf overgedragen aan het beton. Zodra er een scheur in de verbinding optreedt, 

wordt het beton naast de scheur gelijktijdig ontlast. Hierdoor zullen er geen verdere scheuren in de voeg 

ontstaan, of in het aansluitvlak met het andere element. Als gevolg hiervan kan dit type verbinding onder trek 

theoretisch beschouwd worden als een geval met één enkele scheur. In de gescheurde doorsnede wordt de 

trekkracht alleen weerstaan door de trekband. 

De proeven lieten zien dat het mogelijk is om ductiel gedrag en daarmee plastische vervorming op twee 

verschillende manieren in de verbinding te verkrijgen: 

1. plastische verlenging van de staaf bij ingestorte staven 

2. laten slippen van de eindverankering waarbij het beton bij de eindverankering lokaal verbrijzelde, 

maar de voorspanstreng elastisch verlengt. 

Ductiel gedrag wordt gekarakteriseerd door grote plastische vervormingen door plastische rek in de trekband 

staaf. Om splijten van het beton of uittrekken van de staaf te voorkomen, is een goede detaillering van belang. 

Uit de testresultaten bleek dat er verschillen zaten tussen de verschillende soorten trekbandstaven. Daarom 

zullen de resultaten per staafsoort besproken worden. 

 

 

 

Figuur 9.14: Geïdealiseerde trekband verbinding [18] 
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9.4.1.1 Geribde staven 

Bij de proeven met geribde staven was de verlenging tientallen millimeters. Verder bleek de uiteindelijke 

verplaatsing toe te nemen wanneer de uiteindelijke rek toenam, en de verhouding tussen de vloeisterkte en de 

treksterkte van het staal toenam. 

De plastische verlenging wordt bepaald door de plastische rek van een gelimiteerd gedeelte van de trekstaaf. 

Dit gedeelte waar plastische rek optreedt, neemt toe bij een grotere staafdiameter, en bij een lagere 

betonsterkte. Proeven met geribde staven van hoge sterkte staal, vertoonden geen ductiel gedrag doordat er 

spanningsconcentraties in de proefstukken op traden, waardoor het beton spleet. 

 

9.4.1.2 Gladde staven van zacht staal 

Bij gladde staven is de hechting met het beton klein. Hierdoor treed gemakkelijk slippen van de staven op, en is 

de verlenging, afhankelijk van de rek capaciteit van het staal, en de lengte tussen de eindhaken. De  weerstand 

van de staven wordt dan ook 

hoofdzakelijk bepaald door de 

eindhaken. Ondanks dat gladde 

staven een enigszins verglijkbaar 

type kracht-verplaatsingrelatie 

hebben als geribde staven, is er wel 

een verschil in de 

krachtsoverdracht. Bij gladde staven 

is de maximale hechtsterkte bereikt 

voordat vloeien van het staal 

optreedt, terwijl bij geribde staven 

de maximale hechtsterkte wordt 

bereikt na het vloeien van het staal. 

In grafiek 9.3 is goed te zien, dat de 

trekkracht bij geribde gangbare 

staven een stuk hoger is dan voor 

gladde  staven van zacht staal. Dit is ook logisch omdat de sterkte van zacht staal lager is. Voor de verplaatsing 

geldt juist het omgekeerde. 

 

9.4.1.3 Voorspanstrengen 

Wanneer voor de trekband voorspanstrengen werden gebruikt, trad er een ander gedrag op dan wanneer 

warmgewalste geribde staven van gangbare sterkte als trekband werden gebruikt. Zo trad er bij geribde staven 

een kleine verplaatsing in de elastische fase op, terwijl bij voorspanstrengen daarentegen een grote 

verplaatsing tijdens de elastische fase op trad. Bij proefstuk 10, zie grafiek 9.2 komt de elastische verplaatisng 

zelfs tot de helft van de uiteindelijke verplaatsing wu van 32 mm. Vermoedelijk ontstaan de grote vervormingen 

in de elastische fase doordat de aanhechting met het beton beperkt is. Dit gedrag is vergelijkbaar met de 

trekbanden waarbij gecontroleerde slip van de eindverankering optreedt.  

De slippende eindverankering veroorzaakte wel splijteffecten in de proefstukken. In het onderzoek van [18] 

met voorspanstrengen, is slechts één trekproef gedaan en twee buigproeven met voorspanstrengen en één 

met draden waardoor slechts een kwalitatieve beschrijving voor de resultaten gegeven.  Door het kleine aantal  

 

 

Grafiek 9.2: Vergelijking kracht- verplaatsingsdiagram van trekband 

verbindingen Ø10 mm, met gladde staven van zacht staal nummer 6, en geribde 

staven van gangbaar staal nummer 2. [18] 
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proeven, is er meer onderzoek nodig 

om elastische- en plastische fase te 

specificeren. Wanneer voorspan- 

strengen en –draden als trekband 

worden toegepast, verdient dit dan 

ook extra aandacht.  

 
 
 
 
 
 
 
 

9.4.2 Verlengingscapaciteit van trekband verbindingen 

De verlengingscapaciteit van de trekbandverbinding hangt af van de kracht-verplaatsingrelatie, die werd 

verkregen uit verschillende proeven waarbij een verankerde staaf tot staalbreuk werd belast. Het gedrag van 

de staven, zoals in grafiek 9.4a is te zien, kan beschreven worden door: een stijve elastische fase (de eerste tak) 

die eindigt zodra de vloeisterkte van de trekband is bereikt, een plastische fase (de tweede tak) waarbij de 

trekkracht toeneemt, en een brede bezwijkfase (laatste tak) waarbij de trekkracht nagenoeg constant blijft.  

Vanwege de grote gelijkenissen in de parameters van de proefresultaten, kunnen de resultaten vertaald 

worden naar een schematische tri-lineaire  kracht- verplaatsingsrelatie zoals in grafiek 9.4b is weergegeven. 

Wat opvalt is dat de elastische verlenging relatief klein is, in vergelijking met de uiteindelijke verlenging. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

wy wu 

Grafiek 9.4: Bij (a) door proeven verkregen relatie tussen de trekkracht en de verplaatsing, bij (b) 

proefresultaten  geschematiseerd naar een trilineaire kracht- verplaatsingrelatie [18] 

(a) (b) 

Grafiek 9.3: (trek)kracht-verplaatsing relatie voor voorspanstrengen (nr. 10), en 

voor gangbare wapening (nr. 2 & 8) in twee staalsterktes [18] 
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In het onderzoek van [18] zijn formules bepaald, waarmee de elastische verplaatsing wy tussen twéé 

elementen bepaald kan worden met de vergelijking: 

             
    

 

         
 
     

 
  

  
         (9-7)  

waarin:   
σs [N/mm2] = de staalspanning 
Ø [mm] = de trekband diameter 
τb,max [N/mm2] =              maximale aanhechtsterkte onder ‘goede’ aanhecht omstandigheden 

τb,max [N/mm2] =               maximale aanhechtsterkte onder ‘slechte’ aanhecht 

omstandigheden 
fcm [N/mm2] = fcm = fck + 8 is de gemiddelde cilinderdruksterkte van beton 
fck [N/mm2] = de karakteristieke cilinderdruksterkte van beton 
 

In formule (9-7) is de onthechtingsvrije lengte door betonkegelbreuk meegenomen in de factor 4Ø. Deze 

onthechtingsvrije lengte ontstaat voordat vloeien van de trekband optreedt, doordat er radiale scheuren onder 

een hoek met het vlak van de verbinding optreden. Hierdoor vormt er zich een betonkegel die de wapening 

volgt wanneer deze slipt. Dit resulteert in een onthechte zone van ongeveer twee maal de trekstaaf diameter 

Ø, zie figuur 9.15. Omdat dit aan beide zijden van de verbinding optreedt, wordt er in de formule om de 

scheurwijdte w te bepalen, vier maal de trekband diameter Ø aangenomen, voor de onthechtingsvrije lengte. 

 
  

 

 

 
Zodra de vloeigrens is bereikt, treedt er onmiddellijk plastische vervorming op in de onthechtingsvrije lengte. 

Dit is de tweede tak van grafiek 9.4. Hierin neemt de trekkracht toe tot aan Fsu. In de derde en laatste tak van 

grafiek 9.4, de bezwijkfase is de trekkracht constant, daarom mag dit gedeelte ook meegenomen worden in de 

uiteindelijke verplaatsing wu. Echter vindt er aan het einde van deze bezwijkfase een abrupte daling van de 

trekkracht plaats. Om bezwijken te voorkomen, wordt de uiteindelijke verplaatsing wu gefixeerd op het punt 

waar de trekkracht daalt tot 0,95 Nmax. 

Figuur 9.15: locaal bezwijken van de hechtsterkte aan één 

kant van de verbinding. Bij (a) is de beginfase  van 

scheurvorming te zien en bij (b)  is er een betonnen kegel te 

zien die uit het beton getrokken is waardoor er een 

onthechtingsvrije lengte van 2 keer de staaf diameter Ø 

ontstaat. [1] [18] 
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Om grote plastische vervorming mogelijk te maken is het wel van belang dat het vloeien zich ook langs de 

staaflengte in het beton verspreid.  Het indringen van de vloeispanning langs de staaf in het beton zorgt voor 

een verslechtering van de aanhechting tussen de staaf en het beton wat weer leidt tot een verdere indringing 

van de vloeispanning.  

 

De maximale verlenging van een geribde trekband 

staaf, hangt voornamelijk af van de rek in het 

betonstaal in het plastische gebied. Dit plastische 

gebied hangt af van de eigenschappen van de 

trekband en het hechtmechanisme van de trekband 

met het beton. In dit plastische gebied wordt de 

onthechtingsvrije lengte van 2Ø  meegenomen 

waardoor gerekend wordt met de gemiddelde 

hechtspanning τbm,pl. Het plastische gebied, zoals in 

figuur 9.16 te zien is, kan voor één zijde van de 

scheur volgens [18] bepaald worden met: 

       
     

      
 

 

 
         (9-8) 

waarin:   
fu [N/mm2] = de treksterkte van de trekband bij breuk 
fy [N/mm2] = de vloeisterkte van de trekband  
Ø [mm] = de trekband diameter 

τbm,pl [N/mm2] = de gemiddelde aanhechtsterkte van het beton in het plastische gebied 
τbm,pl  ≈     τmax 

τb,max [N/mm2] =         onder ‘goede’ aanhecht omstandigheden 

τb,max [N/mm2] =          onder ‘slechte’ aanhecht omstandigheden 

fcm [N/mm2] = fck + 8 waarbij fck de karakteristieke cilinder druksterkte van het beton  

 
De uiteindelijke verplaatsing wu, hangt voornamelijk af van de plastische rek in het plastische gebied, en kan 

volgens [1] bepaald worden met: 

                            (9-9) 

waarin:   
εm,pl [-] = de gemiddelde staalrek van de trekband in het plastische gebied 
wy [mm] = de elastische verlening tot vloeien van de trekband begint 
εsu [-] = de uiteindelijke staalrek van de trekband bij maximale belasting 

 
In vergelijking (9-9) is de plastische verlenging van de trekband staaf aan twéé zijden van de verbinding 

meegenomen, net voordat breuk optreedt. Hierbij kan de gemiddelde staalrek εm,pl in het plastische gebied 

geschat worden op de helft van de staalrek bij maximale belasting εsu, ofwel  εm,pl = 0,5 εsu  De vergelijking (1-9) 

kan hierdoor ook geschreven worden als:  

                        

                        (9-10) 

 

 

 

 

τbm,pl 

wu 

lt,pl 

Figuur 9.16: Aangenomen spanningsverdeling in de 

trekband verbinding in het plastisch gebied ltpl [18] 

lt,y 
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Om ductiel gedrag te verkrijgen met grote vervorming zal het volledige plastische bereik van de trekband 

gebruikt moeten worden. Het is bij de verankering van de trekband wel van belang dat deze voldoende is, 

zodat er zich een trekkracht in de trekband kan ontwikkelen die de plastische capaciteit van de trekband 

aanspreekt, voordat deze breekt. 

Zodra er aan een geribde trekband getrokken wordt zal deze zich in het begin erg stijf gedragen. Zodra de 

trekkracht toeneemt, vindt er een afname van deze stijfheid plaats. Door deze afname is de relatie tussen de 

trekkracht en de verplaatsing enigszins niet-lineair. [1] Dit heeft als gevolg dat wanneer de trekkracht in de 

trekband toeneemt, de lengte waarover slippen van de trekband in het beton toeneemt, waardoor de 

verplaatsing groter wordt.  

 

9.4.3 Vergelijking resultaten trek- en buigproeven 

In tabel 9.2 is een vergelijking van de 

resultaten van de trekproeven en 

buigproeven uit [18] weergegeven. Dit is 

gedaan voor de elastische verplaatsing wy, 

en de uiteindelijke verplaatsing wu. 

Hierbij zijn de proefresultaten vergeleken 

van dezelfde trekband diameters, en 

waarbij de trekband bezweek op breuk. In 

tabel 9.2 is te zien dat de resultaten van de 

buigproeven vrijwel gelijk zijn aan die van 

de trekproeven. Echter wanneer gladde 

staven (Ss26) worden toegepast is dit niet 

het geval. Dan is te zien dat de verplaatsing 

wu bij buiging met 177 mm, ongeveer de 

helft is van die bij trek 246 mm. Er wordt in [18] dan ook verondersteld dat proeven op buiging belast, een 

kleinere verlenging van de trekband ondergaan. Dit komt doordat er zich plastische scharnieren in de trekband 

vormen, wat resulteert in een lokalisering van de bezwijkzone naar de voeg. Hierdoor is de trekkrach over de 

verankeringslengte kleiner dan de trekkracht in de voeg. In [18] wordt voorgesteld om bij gladde trekbanden 

belast op buiging, een reductie factor van 0,5 toe te passen op de uiteindelijke verplaatsing wu. Echter het 

effect van buiging verdient de nodige aandacht.  

Er zijn ook trek- en buigproeven gedaan op gladde 

staven Ss26 met een diameter Ø10 mm. Daarvoor is 

eerst de  uiteindelijke verplaatsing wu,cal berekend, en 

daarna gemeten wu,obs. Dit is te zien in tabel 9.3. Ook 

hier is te zien dat de uiteindelijke verplaatsing bij 

buigproeven ongeveer de helft is, van die bij 

trekproeven. Het gaat hierbij wel om grote hoeken 

(54,7 – 60,6°) 

Er dient wel opgemerkt te worden, dat de trekbanden bij de trekproeven voorzien waren van eindhaken, en 

dat dit bij proeven serie B ook het geval was, maar bij proeven serie A niet. Daar waren de staven op het einde 

recht. 

 

 

 

 

Tabel 9.2: Vergelijking resultaten trek en buigproeven.                                              
Waarin B = buigproef, en T = trek proef [18] 

Tabel 9.3: Vergelijking tussen berekende en gemeten 

uiteindelijke verplaatsing wu [18] 
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9.4.4 Quasi- statische berekening weerstand trekband volgens Eurocode 1 

Wanneer de trekbandwapening langs de omtrek, voor het reguliere kantoorgebouw uit paragraaf 558.1, 

volgens de regelgeving uit Eurocode 1 wordt bepaald, zou een trekband met een diameter Ø van 28 mm 

volstaan. (in Nederland is een Ø28 minder gangbaar, en zal in de praktijk 2Ø20 worden toegepast). De 

weerstand die deze trekband kan leveren wordt statisch bepaald aan de hand van de hierboven beschreven 

formules. De afleiding van de gebruikte formules is terug te vinden in bijlage E. De beschouwde situatie is 

weergegeven in figuur 9.17. De statische belasting Q, wordt quasi- statisch gemaakt met behulp van een 

Dynamic Amplification Factor (afkorting DAF) van 2,0. 

 
 

 
Voor de wapening wordt gekozen voor het in Nederland gebruikelijke B500B (FeB500HWL). De verhouding 

tussen de vloeisterkte en treksterkte fu/fy= 1,08. De rek bij maximale belasting is 5%. En de Es = 200.000 

N/mm2. Voor de betonsterkteklasse wordt C53/65 aangehouden, en de trekbanden bevinden zich onder 

‘goede’ aanhechtomstandigheden. 

 

9.4.4.1 Stappen quasi- statische berekening 

De berekening zal aan de hand van een aantal stappen overeenkomstig met het gedrag van de constructie 

gebeuren: 

1. Bepaling elastische verplaatsing (scheurwijdte) wy aan twéé zijden van één verbinding. Dit wordt 
gedaan met vergelijking (9-7): 

          
    

 

         
 
     

 
  

  
               

       

           
 
     

 
   

      
         = 0,9 mm

  

waarin                                 = 19,5 N/mm2 

 
2. Bepaling van het plastisch gebied aan één zijde van de scheur met vergelijking (9-8):  

      
     

      
 

 

 
         

            

         
 

  

 
 = 37,9 mm 

         
3. Bepaling van de uiteindelijke verplaatsing wu met behulp van vergelijking (9-10)                                       

                                  = 2,8 mm 

 
4. Bepaling van zowel de elastische, als de maximale trekcapaciteit van de trekbanden: 

Ny = fy * As     500 * ¼∙π∙202 = 157,1 kN 

Nu = 1,08 *Ny   1,08 * 157,1 =169,6 kN 

Omdat er 2Ø20 wordt toegepast worden de krachten nog verdubbeld: 

Ny = 2*157,1 = 314,2 kN 

Nu = 2*169,6 = 339,2 kN 

a 

 

aqz 

R 

Q/2 
Q/2 

N N 

Figuur 9.17: Kabelwerking in prefab elementen, na verwijdering van de middenondersteuning [18] 

u 

 

u 

 

u 
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5. Bepaling van de zakking in het midden bij stramien B, die optreedt bij de uiteindelijke plastische 
vervorming, met behulp van vergelijking (E-2) 

          
     

 
                   

 
  = 0,239 m 

 
6. Als laatste kan nu de statische weerstand bepaald worden bij een zakking aqz. Dit wordt gedaan met 

behulp van de gevonden formules uit bijlage E. 

               
   

 
                         

        

   
 = 23,8 kN 

 

7. Controle weerstand:                   

De statische weerstand van 23,8 kN, is aanzienlijk lager dan de quasi- statische belasting  
Q = 2 * 223,8 = 447,6 kN  
 

9.4.4.2 Conclusie trekband volgens Eurocode 1 

De trekband voorgeschreven volgens Eurocode 1 voor het reguliere kantoorgebouw voldoet niet! Dit komt 

doordat de trekbanden onvoldoende trekcapaciteit en ductiliteit bezitten. Hierdoor is de verlenging te klein, 

waardoor de trekbanden te weinig kunnen vervormen, waardoor de zakking te klein is en hierdoor de 

weerstand die de trekbanden in vervormde toestand leverend te laag. Dit heeft tot gevolg dat de trekbanden 

breken en er geen tweede draagweg kan worden gevonden. 

Om de trekband wel te laten voldoen zullen deze eigenschappen verhoogd moeten worden, waardoor wel 

voldoende zakking van de trekbanden bereikt wordt, en daarmee voldoende weerstand kan worden 

opgebouwd. 

 

9.4.5 Berekening op basis van energie evenwicht 

Omdat de statische weerstand onvoldoende bleek, om de quasi- statische belasting op te kunnen nemen. Zal 

nu gekeken worden of de inwendige energie wel gelijk is aan de uitwendige energie. Dit zal gebeuren voor 

dezelfde trekbandwapening (2Ø20) langs de omtrek die hiervoor al bepaald is. De afleiding van de gebruikte 

formules is eveneens terug te vinden in bijlage E. De beschouwde situatie is hetzelfde, en is weergegeven in 

figuur 9.17. De statische belasting Q  wordt wederom quasi- statisch gemaakt met behulp van een DAF van 2,0. 

De wapening en de eigenschappen zijn gelijk gebleven aan de quasi- statische berekening. Wapening B500B 

(FeB500HWL). De verhouding tussen de vloeisterkte en treksterkte fu/fy= 1,08. De rek bij maximale belasting is 

εu = 5%. En de Es = 200.000 N/mm2. Voor de beton sterkteklasse wordt C53/65 aangehouden, en de trekbanden 

bevinden zich onder ‘goede’ aanhecht omstandigheden. 

 

9.4.5.1 Stappen berekening op basis van energie evenwicht 

De berekening zal aan de hand van een aantal stappen overeenkomstig met het gedrag van de constructie 

gebeuren: 

1. Bepaling elastische verplaatsing (scheurwijdte) wy aan twéé zijden van één verbinding. Dit wordt 
gedaan met vergelijking (1-7): 
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Ny = 314,2

N [kN]

w [mm]

Nu = 339,2

wy = 0,9 0,5wu = 1,4 wu = 2,8

waarin                               = 19,5 N/mm2 

 
2. Bepaling van het plastisch gebied aan één zijde van de scheur met vergelijking (9-8):  

      
     

      
 

 

 
         

            

         
 

  

 
 = 37,9 mm 

         
3. Bepaling van de uiteindelijke verplaatsing wu met behulp van vergelijking (9-10)                                       

                                     = 2,8 mm 

 
4. Bepaling van zowel de elastische, als de maximale trekcapaciteit van de trekbanden: 

Ny = fy * As     500 * ¼∙π∙202 = 157,1 kN 

Nu = 1,08 *Ny   1,08 * 157,1 =169,6 kN 

Omdat er 2Ø20 wordt toegepast worden de krachten nog verdubbeld: 

Ny = 2*157,1 = 314,2 kN 

Nu = 2*169,6 = 339,2 kN 

5. Bepaling maximale zakking in het midden bij stramien B, met behulp van vergelijking (E-2) 

          
     

 
                      

 
  = 0,239 m 

 
6. Als laatste kan nu de maximale statische weerstand bepaald worden, op basis van 

momentenevenwicht, bij een maximale zakking aqz waarbij de neerwaartse zakking stopt.  Dit wordt 
gedaan met behulp van de gevonden formules uit bijlage E. 

               
   

 
                     

        

   
 = 23,8 kN 

 
7. Bepaling rek-energie: dit is het elasto- plastisch oppervlak onder de grafiek 9.5, gedeeld door het 

maximale plastische oppervlak van de grafiek  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
            

           
 

                        

         
 = 0,82 

 
8. Bepaling van het evenwicht. Dit is in bijlag E gedaan, door het gelijkstellen van de uitwendige energie 

aan de inwendige rek-energie. Daaruit is de volgende vergelijking gekomen voor het bepalen van de 
weerstand: 

              
 

 
                          

 

 
           = 9,8 kN 

 

9. Controle weerstand:              

De weerstand bepaald met behulp van energie evenwicht is met 9,8 kN, is aanzienlijk lager dan quasi- 
statische belasting van Q = 2 * 223,8 = 447,6 kN 

 

 

Grafiek 9.5: Geïdealiseerde kracht- verplaatsing relatie 

van een trekband belast tot breuk [1] 
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9.4.5.2 Conclusie dynamische berekening trekband volgens Eurocode 1 

De trekband voorgeschreven volgens Eurocode 1 voor het reguliere kantoorgebouw voldoet niet! De 

hoeveelheid uitwendige energie is ongelijk aan de inwendige rek-energie Er kan onvoldoende dynamische 

weerstand worden opgebouwd, om de neerwaartse belasting Q via een alternatieve draagweg om te leiden 

naar de resterende constructie. Dit komt wederom doordat de trekbanden onvoldoende trekcapaciteit en 

ductiliteit bezitten. Hierdoor is de verlenging te klein, waardoor de trekbanden te weinig kunnen vervormen, 

waardoor de weerstand die de trekbanden in vervormde toestand leverend te laag is. Om de trekband wel te 

laten voldoen zullen deze eigenschappen verhoogd moeten worden, waardoor wel voldoende zakking van de 

trekbanden bereikt wordt, en daarmee voldoende weerstand kan worden opgebouwd. 

 

9.5 Aanpassingen trekband voor voldoende weerstand verbinding 

In paragraaf 9.4.4 en 9.4.5 bleek de berekende weerstand van de trekbanden met een diameter van 2Ø20 mm, 

onvoldoende om weerstand te kunnen bieden aan de optredende belasting. In deze paragraaf zal gekeken 

worden wat de invloed is van verschillende materiaalsterktes en soorten voor zowel de staven als het beton, en 

welke variaties mogelijk zijn, om de trekband zodanig aan te passen dat er wel voldoende weerstand geboden 

kan worden aan de optredende belasting. 

 

9.5.1 Variatie in aantal trekbanden  

In deze paragraaf zal gekeken worden naar de invloed van de hoeveelheid wapening in de trekbanden. Dit zal 

gedaan worden voor een diameter Ø32 , zodat voldoende dynamische weerstand geboden kan worden aan de 

optredende belasting Q = 223,8 kN.  Daarnaast wordt dit bekeken voor de twee in prefab gebruikelijke beton 

sterkteklassen C35/45 en C53/65. 

Nr. beton  fcm staal fy fu εy εu staven Ø Ny Nu L 

  sterkteklasse [N/mm2]  sterkte [N/mm2]  [N/mm2]  [‰] [%] [stuks] [mm] [kN] [kN] [m] 

1 C35/45 43 B500B 500 540 2,5 5,00% 13 32 402,1 434,3 6,8 

2 C53/65 61 B500B 500 540 2,5 5,00% 15 32 402,1 434,3 6,8 

3 C35/45 43 B500C 500 650 2,5 7,50% 5 32 402,1 522,8 6,8 

4 C53/65 61 B500C 500 650 2,5 7,50% 6 32 402,1 522,8 6,8 

5 C35/45 43 Bigaj 580 661 2 9,00% 6 32 466,5 531,6 6,8 

6 C53/65 61 Bigaj 580 661 2 9,00% 7 32 466,5 531,6 6,8 

 
Geribde staven                   

  
Nr. aanhechting τmax τbm,pl ltpl lty wy wu α amax ξ(wu) Rq,stat 

     [N/mm2]  [N/mm2]  [mm] [mm] [mm] [mm] [°] [m] [-] [kN] 
 1 goed 16,39 4,43 72,3 1021 1,4 5,0 2,7 0,320 0,84 531,6 
 2 goed 19,53 5,27 60,7 909 1,3 4,3 2,5 0,297 0,83 568,5 
 3 goed 16,39 4,43 271,1 1021 1,4 21,7 5,6 0,666 0,91 512,0 
 4 goed 19,53 5,27 227,6 909 1,3 18,4 5,1 0,612 0,91 564,5 
 5 goed 16,39 4,43 146,4 1084 1,7 14,9 4,6 0,551 0,91 517,1 
 6 goed 19,53 5,27 122,9 964 1,6 12,6 4,3 0,507 0,91 555,4 
 

 

 

 

Tabel 9.4: Benodigde aantal staven om weerstand trekband te laten voldoen. De staaleigenschappen van FeB500 

Bigaj [29] bij nr. 5&6 zijn overgenomen uit haar experimentele resultaten 
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Uit de resultaten van Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. valt op, dat de zakking van de randbalk in het 

midden erg klein is, waarbij de grootste zakking 666 mm is. Hierdoor is de weerstand die de trekband in 

vervormde toestand kan leveren erg klein, waardoor er een grote hoeveelheid aan trekband staven nodig is.  

Als tweede valt op, dat bij een hogere betonsterkteklasse de plastische zone waarover rek plaatsvindt, 

ongeveer 20% kleiner is. 

 

9.5.2 Gedeeltelijke onthechting trekbanden 

De vervormingscapaciteit van de trekband kan worden verhoogd, door de trekbanden gedeeltelijk te 

onthechten. Hierdoor vindt over een vooraf bepaalde lengte in het betonstaal maximale rek plaats. Hierdoor 

zal de zakking van de randbalk toenemen, waardoor de opwaartse (weerstandbiedende) kracht R groter zal 

worden. Dit is gedaan voor drie trekbanden, waarbij wordt gevarieerd me de onthechtingsvrijelengte. 

Nr. beton  fcm staal fy fu εy εu staven Ø Ny Nu L 

  sterkteklasse [N/mm2]  sterkte [N/mm2]  [N/mm2]  [‰] [%] [stuks] [mm] [kN] [kN] [m] 

1 C35/45 43 B500B 500 540 2,5 5,00% 3 32 402,1 434,3 6,8 

2 C53/65 61 B500B 500 540 2,5 5,00% 3 32 402,1 434,3 6,8 

3 C35/45 43 B500C 500 650 2,5 7,50% 3 32 402,1 522,8 6,8 

4 C53/65 61 B500C 500 650 2,5 7,50% 3 32 402,1 522,8 6,8 

5 C35/45 43 Bigaj 580 661 2 9,00% 3 32 466,5 531,6 6,8 

6 C53/67 61 Bigaj 580 661 2 9,00% 3 32 466,5 531,6 6,8 

             Geribde staven onder goede aanhechtomstandigheden gedeeltelijk onthecht   
  

Nr. τmax τbm,pl lty ltpl lonth wy wu α amax ξ(wu) Rq,stat 
   [N/mm2]  [N/mm2]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°] [m] [-] [kN] 
 1 16,39 4,43 1021,1 72,3 658 1,4 70,9 10,0 1,202 0,97 460,7 
 2 19,53 5,27 908,8 60,7 664 1,3 70,7 10,0 1,201 0,97 460,3 
 3 16,39 4,43 1021,1 271,1 212 1,4 53,5 8,7 1,044 0,93 481,7 
 4 19,53 5,27 908,8 227,6 233 1,3 53,3 8,7 1,043 0,93 481,1 
 5 16,39 4,43 1084,0 146,4 191 1,7 49,3 8,4 1,002 0,95 470,2 
 6 19,53 5,27 964,3 122,9 203 1,6 49,1 8,4 1,001 0,95 469,4 
 

 

Tabel 9.5: Geribde staven met variërende gedeeltelijke onthechting om voldoende weerstand te bieden 

 
Wat uit de resultaten in tabel 9.5 valt op te merken, is dat naarmate de rekcapaciteit toeneemt, de 

gedeeltelijke onthechting afneemt. Dit is logisch omdat de staaf meer kan rekken over het onthechte gedeelte, 

en dus minder gedeeltelijke onthechtinglengte nodig heeft.  

Doordat bij een hogere betonsterkteklasse, de plastische zone korter is, is de gedeeltelijke onthechting 

evenredig langer. De zakking die bij de samenstelling van de nummers 1 en 2 verkregen wordt, is optimaler dan 

bij de nummers 3 t/m 6 omdat de zakking meer is dan twee maal de balkhoogte. Hierdoor hangen de 

randbalken volledig aan de kabels, en kunnen andere effecten zoals de invloed van het moment buiten 

beschouwing gelaten worden. 

De verankeringslengte + de plastische zone + de onthechtingslengte zijn samen kleiner dan de halve balklengte, 

waardoor verankering goed mogelijk is.  
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Om te kijken wat de invloed is van de wapeningsdiameter, is deze verlaagd van Ø32 naar Ø25. De resultaten 

hiervan zijn weergegeven in tabel 9.6. Deze kleinere diameter heeft tot gevolg dat de onthechtingslengte 

toeneemt, om voldoende weerstand te kunnen leveren. Ook de zakking is groter geworden, waarbij de 

aanbeveling uit [6] van 10% van de dubbele overspanning ruimschoots wordt overschreden. 

Nr. beton  fcm staal fy fu εy εu staven Ø Ny Nu L 

  sterkteklasse [N/mm2]  sterkte [N/mm2]  [N/mm2]  [‰] [%] [stuks] [mm] [kN] [kN] [m] 

1 C35/45 43 B500B 500 540 2,5 5,00% 3 25 245,4 265,1 6,8 

2 C53/65 61 B500B 500 540 2,5 5,00% 3 25 245,4 265,1 6,8 

3 C35/45 43 B500C 500 650 2,5 7,50% 3 25 245,4 319,1 6,8 

4 C53/65 61 B500C 500 650 2,5 7,50% 3 25 245,4 319,1 6,8 

5 C35/45 43 Bigaj 580 661 2 9,00% 3 25 284,7 324,5 6,8 

6 C53/67 61 Bigaj 580 661 2 9,00% 3 25 284,7 324,5 6,8 

             Geribde staven onder goede aanhechtomstandigheden gedeeltelijk onthecht   
  

Nr. τmax τbm,pl lty ltpl lonth wy wu α amax ξ(wu) Rq,stat 
   [N/mm2]  [N/mm2]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°] [m] [-] [kN] 
 1 16,39 4,43 797,8 56,5 1836 1,4 187,8 16,1 1,957 0,98 457,8 
 2 19,53 5,27 710,0 47,4 1840 1,3 187,7 16,1 1,957 0,98 457,6 
 3 16,39 4,43 797,8 211,8 825 1,4 141,0 14,0 1,696 0,94 477,5 
 4 19,53 5,27 710,0 177,8 842 1,3 140,9 14,0 1,695 0,94 477,3 
 5 16,39 4,43 846,9 114,4 651 1,7 129,3 13,4 1,624 0,96 464,9 
 6 19,53 5,27 753,3 96,0 661 1,6 129,1 13,4 1,623 0,96 464,6 
 

 

Tabel 9.6: Wapening 3Ø25 met variërende gedeeltelijke onthechting om voldoende weerstand te bieden 

 

9.5.3 Trekbanden van gladde staven  

Omdat de aanhechtsterkte van het beton met gladde staven een stuk slechter is dan voor geribde staven, 

wordt de weerstand van het beton voornamelijk bepaald door de wrijving van de staaf τf,pl in het plastisch 

gebied lt,pl. De vergelijking wordt nu: 

       
     

     
 

 

 
         (9-14)  

waarin:   
τf,pl [N/mm2] = de wrijvingsweerstand van de staaf in het beton in het plastische gebied 

τf,pl =          onder ‘goede’ aanhecht omstandigheden 

τf,pl =           onder ‘slechte’ aanhecht omstandigheden 

 

Nr. beton  fcm staal fy fu εy εu staven Ø Ny Nu L 

  sterkteklasse [N/mm2]  sterkte [N/mm2]  [N/mm2]  [‰] [%] [stuks] [mm] [kN] [kN] [m] 

1 C35/45 43 B500B 500 540 2,5 5,00% 4 32 402,1 434,3 6,8 

2 C53/65 61 B500B 500 540 2,5 5,00% 4 32 402,1 434,3 6,8 

3 C35/45 43 B500C 500 650 2,5 7,50% 3 25 245,4 319,1 6,8 

4 C53/65 61 B500C 500 650 2,5 7,50% 3 25 245,4 319,1 6,8 

5 C35/45 43 Bigaj 580 661 2 9,00% 3 25 284,7 324,5 6,8 

6 C53/67 61 Bigaj 580 661 2 9,00% 2 32 466,5 531,6 6,8 
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             Gladde staven                   
  

Nr. aanhechting τf,pl ltpl lty wy wu α amax ξ(wu) Rq,stat 
      [N/mm2]  [mm] [mm] [mm] [mm] [°] [m] [-] [kN] 
  1 goed 0,33 976,0 15721 18,1 66,9 9,7 1,168 0,85 596,9 
  2 goed 0,39 819,4 13883 16,0 57,0 9,0 1,078 0,84 550,9 
  3 goed 0,33 2859,3 13382 15,2 229,6 17,7 2,164 0,91 609,3 
  4 goed 0,39 2400,7 11635 13,4 193,5 16,3 1,987 0,91 559,3 
  5 goed 0,33 1544,0 14038 18,7 157,7 14,8 1,794 0,91 513,5 
  6 goed 0,39 1659,4 14791 19,8 169,1 15,3 1,857 0,91 580,8 
  

 

Tabel 9.7: Weerstand bij trekband van gladde staven 

 
 
Wat uit de resultaten in  tabel 9.7 valt op te merken, is dat de benodigde diameters bij nummer 1 en 2, een 

stuk groter zijn dan voor nummers 3 t/m 5. Dit komt doordat de maximale trekkracht voor de staven bij 

nummers 3 t/m 5 hoger zijn, waardoor de plastische zone langer is. Doordat deze plastische zone langer is, kan 

er over dit gebied meer rek optreden, waardoor de zakking groter is, en daarmee de weerstand R. 

De keerzijde van gladde staven, is dat de benodigde verankeringslengte  langer is dan de balklengte.  

 

9.5.4 Trekbanden van voorspanstrengen 

Ondanks het geringe aantal uitgevoerde proeven met trekband verbindingen waarbij  voorspanstrengen zijn 

toegepast, is eveneens hiervoor een indicatieve berekening gemaakt. Hiervoor zijn de formules van de 

aanhechtsterkte van het beton met gladde staven gebruikt, omdat de aanhechting van voorspanstrengen met 

beton enigszins vergelijkbaar is.  

Bij de nummers 1 en 2 is gangbare wapening gebruikt, echter wel met een hogere sterkte. Bij de nummers 3 en 

4 zijn voorspanstrengen gebruikt. 

r. beton  fcm staal fy fu εy εu staven Ø Ny Nu L 

  sterkteklasse [N/mm2]  sterkte [N/mm2]  [N/mm2]  [‰] [%] [stuks] [mm] [kN] [kN] [m] 

1 C35/45 43 B600C 600 780 2,5 5,00% 3 25 294,5 382,9 6,8 

2 C53/65 61 B600C 600 780 2,5 5,00% 3 25 294,5 382,9 6,8 

3 C35/45 43 Y1860S7 1674 1860   3,50% 3 15,7 324,1 360,1 6,8 

4 C53/65 61 Y1860S7 1674 1860   3,50% 4 15,7 324,1 360,1 6,8 

             Voorspanstrengen                 
  

Nr. aanhechting τf,pl ltpl lty wy wu α amax ξ(wu) Rq,stat 
      [N/mm2]  [mm] [mm] [mm] [mm] [°] [m] [-] [kN] 
  1 goed 0,33 3431,2 14243 19,6 191,2 16,2 1,975 0,89 667,2 
  2 goed 0,39 2880,8 12577 17,4 161,4 14,9 1,815 0,89 613,1 
  3 goed 0,33 2226,6 16086 60,6 138,5 13,9 1,681 0,76 534,1 
  4 goed 0,39 1869,5 13981 53,5 119,0 12,9 1,558 0,75 660,0 
  

 

Tabel 9.8: Weerstand bij trekband van voorspanstrengen 
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Wanneer in tabel 9.8. alleen naar voldoende opgebouwde weerstand gekeken zou worden, dan zou trekband 

wapening uitgevoerd met voorspanstrengen geschikt zijn.  

Echter evenals bij de gladde staven is ook hier de verankeringslengte langer dan de balklengte, waardoor 

voorspanstrengen weer ongeschikt zijn om als trekband te fungeren. 

 

9.5.5 Conclusie variaties met trekbanden 

Wanneer voor de meest gangbare wapening B500B wordt gekozen, om toe te passen als trekband, dan zou 

hiervoor bij een betonsterkteklasse C53/65, 15Ø32 nodig zijn. Dit is praktisch niet uitvoerbaar. 

Wanneer wapening B500C wordt toegepast, dat speciaal ontworpen is voor aardbevingsgebieden, dan zou bij 

een betonsterkteklasse C35/45 er 5Ø32 nodig zijn. Dit is een stuk minder maar nog steeds aan de forse kant, en 

praktisch niet uitvoerbaar.  

Bij de toepassing van gladde staven en voorspanstrengen als trekband, zou het aantal benodigde staven goed 

uitvoerbaar zijn. Echter de verankeringslengte is langer dan de balklengte en daardoor niet realiseerbaar, 

waardoor ook gladde staven en voorspanstrengen ongeschikt zijn om als trekband te worden toegepast. 

De laatste mogelijkheid is het gedeeltelijk onthechten van de trekband. Bij deze mogelijkheid is het aantal 

staven (drie stuks) goed uitvoerbaar. Daarnaast is de verankeringslengte + de plastische zone + de 

onthechtingslengte kleiner dan de halve balklengte, waardoor dit mogelijk is. 

lty + lt,pl + lonth ≤ L/2 

Als laatste voordeel blijkt dat de gewenste zakkingen zelfs kleiner zijn, dan de aanbeveling van 10% van 2L. 

Wanneer naar de zakking gekeken wordt in de tabellen dan komt 10% van 2(L+kb) overeen met de aanbeveling 

van 10% van 2L. 
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9.6 Invloed tussenkolom op model voor een prefab betonskelet 

Het model voor een prefab betonskeletconstructie bestaande uit kolommen en balken, ziet er anders uit dan 

het model voor vloerplaten uit [18] en [30] dat in figuur 9.17 is weergegeven. Met name de vervormingen in 

het midden bij stramien B zullen afwijken, doordat er een kolom tussen de randbalken (elementen) zit. Zo kan 

de verplaatsing in het midden, alleen optreden wanneer de trekbanden voldoende verankeringslengte in het 

linker én het rechter element (balk,kolom) bevatten. Bij een prefab betonskelet is er voldoende 

verankeringslengte in de balk, maar niet in de kolom (slechts de kolombreedte), waardoor de verplaatsing in 

het midden, zie figuur 9.18, zowel links als rechts van de kolom nader onderzocht moet worden.  

 
Ter verduidelijking van de benodigde verankeringslengte aan één zijde is een berekening gemaakt voor een 

staaf Ø32 mm B500C, fy = 500 N/mm2 en fu =1,3*fy, en deze is verankerd in beton sterkteklasse C53/65 onder 

‘goede’ aanhechtingsomstandigheden. 

De benodigde elastische verankeringslengte wordt bepaald met de vergelijkingen uit [18] 

           
    

              
                (9-15) 

           
      

                  
         = 908,8 mm 

waarin: 

              
    

 

       
 
     

        (9-16) 

              
       

                  
 
     

= 0,5 mm  

 
Ter vergelijking: voor de basisverankeringslengte lbrqd geldt volgens [30], voor wapening onder  ‘goede’ 

aanhechtingsomstandigheden, voor beton sterkteklasse C53/65:  

  lbrqd = 25 Ø   25 * 32 = 800 mm 

De bepaling van de plastische zone gebeurt met de vergelijking uit [18]: 

       
     

      
 

 

 
        

       

               
 

  

 
 = 227,6 mm 

De totaal benodigde verankeringslengte aan één zijde bedraagt dus: 

                                  = 1136,4 mm 
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Figuur 9.18: Model praktijksituatie, waarbij w + de bijdrage van de wapening ter hoogte van de kolom de 

verlenging in het midden bepaalt 
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Om de invloed van de tussenkolom te achterhalen wordt eerst de rechter balk (theoretisch) weggelaten. De 

benodigde verankeringslengte voor één scheur links van de kolom, is weergegeven in figuur 9.19.. Hierop is te 

zien dat de verankeringslengte in de balk aanwezig is maar in de kolom niet. Dit heeft tot gevolg dat de 

randbalk wel maar de kolom onvoldoende weerstand kan bieden, waardoor de verplaatsing van één w tussen 

de randbalk en de kolom zich niet volledig kan ontwikkelen.  

 
 

 
De randbalk links en rechts van de middenkolom, bezitten wel voldoende verankeringslengte om voldoende 

weerstand tegen uittrekken te kunnen geven. Hierdoor zal er in het midden in totaal tenminste één 

verplaatsing w optreden. Dit wordt vanwege symmetrie verdeeld, zodat links en rechts naast de middenkolom 
 

 
 ontstaat, dit is weergeven in figuur 9.20 

  
 
De bijdrage van de lengte, overeenkomstig met de breedte van de middenkolom, zal nu bekeken worden. In dit 

stuk zal rek optreden doordat er aan beide zijden, aan getrokken wordt. De hoeveelheid verplaatsing die dit 

gedeelte trekband kan leveren, zou in het uiterste 

geval gelijk zijn aan de kolombreedte * de maximale 

rek. Echter wordt hierbij het aandeel van het beton, 

dat nog wel om de trekband zit, verwaarloosd. Om 

dit betonaandeel mee te nemen wordt een factor 

bepaald. Deze factor wordt geometrisch bepaald, 

en hangt af van het oppervlak van de gemiddelde 

rek maal de lengte van de plastische zone en dat 

keer twee, (blauw gearceerd) gedeeld door de 

maximale rek maal de kolombreedte (rood 

 

 

Figuur 9.19: Verankeringslengte voor linker scheur t.p.v. middenkolom bij stramien B 

Figuur 9.20: Verdeling verplaatsing w links en rechts naast de middenkolom 

Figuur 9.21: Bijdrage verplaatsing afhankelijk van kolombreedte, 

de rek en het betonaandeel 
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gearceerd), zie hiervoor figuur 9.21. 

                        
 
             

               
        (9-17) 

 

Dit zou voor de staaf Ø32 mm B500C een factor voor het betonaandeel betekenen van: 

    
 
               

         
 = 0,57 

 
Het model van de praktijksituatie komt er vervolgens uit te zien, zoals in Figuur 9.22 

Waarin de bijdrage aan de verplaatsing door de trekband in de kolom bepaald wordt met: 

                     (9-18) 

Deze bijdrage wk wordt vanwege symmetrie verdeeld over de linker en de rechter scheur. 

 

9.6.1 Weerstand model prefab betonskelet 

De aanpassingen aan het vloeren model uit [18] en [30], hebben tot gevolg dat ook de berekening van de 

weerstand voor het vloerenmodel, aangepast moet worden naar een model voor een prefab betonskelet. 

 

9.6.1.1 Stappen berekening op basis van energie evenwicht 

Om te kunnen vergelijken met de resultaten uit paragraaf 9.4.5 is voor dezelfde betonsterkteklasse C53/65 en 

dezelfde trekband wapening 2Ø20 B500B gekozen. Voor de kolombreedte wordt 400 mm aangehouden. De 

berekening zal aan de hand van een aantal stappen overeenkomstig met het gedrag van de constructie 

gebeuren: 

1. Bepaling elastische verplaatsing (scheurwijdte) wy aan twéé zijden van één verbinding. Dit wordt 
gedaan met vergelijking (9-7): 

          
    

 

       
 
     

 
  

  
              

       

           
 
     

 
   

      
                  

waarin                               = 19,5 N/mm2 

 
2. Bepaling van het plastisch gebied aan één zijde van de scheur met vergelijking (9-8):  

      
     

      
 

 

 
         

            

         
 

  

 
 = 37,9 mm 
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Figuur 9.22: Model praktijksituatie, met in het midden een verplaatsing w + de bijdrage van de wapening in de kolom. 
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3. Bepaling van de uiteindelijke verplaatsing wu met behulp van vergelijking (9-10)                                       
                                  = 2,8 mm 

 
4. Bepaling van de bijdrage aan de verplaatsing door de trekband in de kolom met vergelijking 

                           
 
             

        
  = 1,9 mm 

 
5. Bepaling van zowel de elastische, als de maximale trekcapaciteit van de trekbanden: 

Ny = fy * As     500 * ¼∙π∙202 = 157,1 kN 

Nu = 1,08 *Ny   1,08 * 157,1 =169,6 kN 

Omdat er 2Ø20 wordt toegepast worden de krachten nog verdubbeld: 

Ny = 2*157,1 = 314,2 kN 

Nu = 2*169,6 = 339,2 kN 

6. Bepaling maximale zakking in het midden bij stramien B 

             
   

 
 

     

 
 

  
 

 
 

                     
      

 
 

         

 
 

    

 
 = 265 mm 

 
7. Als laatste kan nu de maximale statische weerstand bepaald worden bij een maximale zakking aqz 

waarbij de neerwaartse zakking stopt. Dit wordt gedaan met behulp van de gevonden formules uit 
bijlage E. 

               
     

 
                 

             

   
 = 26,4 kN 

 
8. Bepaling rek-energie: dit is het elasto- plastisch oppervlak onder de grafiek 9.5, gedeeld door het 

maximale plastische oppervlak van de grafiek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
 
            

           
                          

         
 = 0,82 

 
9. Bepaling van het energie evenwicht. Dit is in bijlag E gedaan, door het gelijkstellen van de uitwendige 

energie aan de inwendige rek-energie. Daaruit is de volgende vergelijking gekomen voor het bepalen 
van de weerstand: 

          
                                  

           
   

 
 
     

 
 
  

 

 
 
 

          
                               

                       
         

 
 
               

 
 
       

 
 
 = 11,3 kN 

 

10. Controle weerstand:              

 

Ny = 314,2

N [kN]

w [mm]

Nu = 339,2

wy = 0,9 0,5wu = 1,4 wu = 2,8

Grafiek 9.6: Geïdealiseerde 

kracht- verplaatsing relatie van 

een trekband belast tot breuk [1] 
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De weerstand van 11,3 kN is hoger dan de in paragraaf 9.4.5 verkregen weerstand van 9,8 kN, maar 
nog steeds aanzienlijk lager dan de optredende quasi-statische belasting Q van 447,6 kN  

 
Om de invloed van het betonaandeel ter plaatse van de middenkolom voor drie staalsoorten en twee beton 

sterkteklasse te bekijken, is bovenstaande berekening verwerkt in tabel 9.9.  

 

Nr. beton  fcm staal fy fu εy εu staven Ø Ny Nu L 

  sterkteklasse [N/mm2]  sterkte [N/mm2]  [N/mm2]  [‰] [%] [stuks] [mm] [kN] [kN] [m] 

1 C35/45 43 B500B 500 540 2,5 5,00% 12 32 402,1 434,3 6,8 

2 C53/65 61 B500B 500 540 2,5 5,00% 13 32 402,1 434,3 6,8 

3 C35/45 43 B500C 500 650 2,5 7,50% 5 32 402,1 522,8 6,8 

4 C53/65 61 B500C 500 650 2,5 7,50% 5 32 402,1 522,8 6,8 

5 C35/45 43 Bigaj 580 661 2 9,00% 6 32 466,5 531,6 6,8 

6 C53/67 61 Bigaj 580 661 2 9,00% 6 32 466,5 531,6 6,8 

             Geribde staven onder 'goede' aanhechtomstandigheden         
  

Nr. τmax τbm,pl lty ltpl wy wu wk α amax ξ(wu) Rq,stat 
   [N/mm2]  [N/mm2]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°] [m] [-] [kN] 
 1 16,39 4,43 1021,1 72,3 1,4 5,0 3,6 3 0,357 0,84 546,6 
 2 19,53 5,27 908,8 60,7 1,3 4,3 3,0 2,78 0,330 0,83 547,6 
 3 16,39 4,43 1021,1 271,1 1,4 21,7 20,3 6,41 0,764 0,91 587,3 
 4 19,53 5,27 908,8 227,6 1,3 18,4 17,1 5,89 0,701 0,91 539,1 
 5 16,39 4,43 1084,0 146,4 1,7 14,9 13,2 5,28 0,628 0,91 589,0 
 6 19,53 5,27 964,3 122,9 1,6 12,6 11,1 4,85 0,577 0,91 541,6 
 

 

Tabel 9.9: Invloed bijdrage betonaandeel ter plaatse van middenkolom 

 

9.6.1.2 Conclusie 

De bijdrage van het betonaandeel ter plaatse van de middenkolom is gering, en bied alleen bij een grote 

hoeveelheid staven voldoende weerstand. De grote hoeveelheid staven valt te verklaren, doordat de zakking 

van de randbalk gering is, maar is echter praktisch niet uitvoerbaar. 

 

9.6.2 Weerstand model prefab betonskelet bij benodigde onthechting 

Omdat iedere randkolom verwijderd moet kunnen worden, zal er uniforme detaillering toegepast moeten 

worden. Hierdoor zal er ook over de gehele breedte van de linker en rechter kolom gedeeltelijk onthecht 

worden. Waardoor het betonaandeel ter plaatse van de middenkolom, evenals het model uit paragraaf 9.6.1 

vervalt. Het model uit paragraaf 9.5.2 zal dan ook als basis dienen, waarbij de verplaatsing w in het midden 

wordt verdeeld over een gedeelte links, en een gedeelte rechts van de middenkolom. Dit is weergegeven in 

figuur 9.23. De resultaten uit tabel 9.5 blijven wel hetzelfde, waarbij combinatie 1 wordt aangehouden voor het 

vervolg. 
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In figuur 9.23, zijn de gebieden waar gedeeltelijke onthechting wordt aangebracht in het groen weergegeven. 

Ter verduidelijking hiervan is in figuur 9.24 een detail weergegeven. Hierin is bij (a) de beginsituatie 

weergegeven, waar te zien is dat de volledige kolombreedte + een gedeelte in de randbalk wordt onthecht. 

 

  
 
 
 
Door verwijdering van de randkolom, ontstaan trekkrachten in de trekbanden, die gedeeltelijk overgedragen 

worden op het beton. Hierdoor ontstaat een verplaatsing w  (verdeeld over een gedeelte  
 
 links, en een 

gedeelte  
 
 rechts van de kolom) zoals weergegeven in figuur 9.24b. Om deze verplaatsing mogelijk te maken is 

zowel een elastische verankeringslengte, een plastische zone en de onthechtinsvrijezone (in zowel de randbalk 

als de kolom) nodig. Over deze gebieden zijn de aanhechtspanningen van het beton, evenals de rekken van de 

trekband weergegeven. 

 

 

 

(a) 

(b) 

Figuur 9.23: Kabelwerking bij randbalk door gedeeltelijke onthechting 

Figuur 9.24: Bij (a) beginsituatie, en bij (b) situatie waarbij een verplaatsing optreedt door de trekkracht 

in de trekband 
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Naast de resultaten uit tabel 9.5 waarbij voor alle nummers 1 tot en met 6 als wapening 3Ø32 werd toegepast, 

is ook gekeken naar de resultaten waarbij 2Ø32 werd toegepast. Deze resultaten zijn weergegeven in tabel 

9.10.  

Nr. beton  fcm staal fy fu εy εu staven Ø Ny Nu L 

  sterkteklasse [N/mm2]  sterkte [N/mm2]  [N/mm2]  [‰] [%] [stuks] [mm] [kN] [kN] [m] 

1 C35/45 43 B500B 500 540 2,5 5,00% 3 32 402,1 434,3 6,8 

2 C53/65 61 B500B 500 540 2,5 5,00% 3 32 402,1 434,3 6,8 

3 C35/45 43 B500C 500 650 2,5 7,50% 2 32 402,1 522,8 6,8 

4 C53/65 61 B500C 500 650 2,5 7,50% 2 32 402,1 522,8 6,8 

5 C35/45 43 Bigaj 580 661 2 9,00% 2 32 466,5 531,6 6,8 

6 C53/67 61 Bigaj 580 661 2 9,00% 2 32 466,5 531,6 6,8 

             Geribde staven onder goede aanhechtomstandigheden gedeeltelijk onthecht   
  

Nr. τmax τbm,pl lty ltpl lonth wy wu α amax ξ(wu) Rq,stat 
   [N/mm2]  [N/mm2]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°] [m] [-] [kN] 
 1 16,39 4,43 1021,1 72,3 658 1,4 70,9 10,0 1,202 0,97 460,7 
 2 19,53 5,27 908,8 60,7 664 1,3 70,7 10,0 1,201 0,97 460,3 
 3 16,39 4,43 1021,1 271,1 645 1,4 118,5 12,9 1,555 0,94 478,0 
 4 19,53 5,27 908,8 227,6 666 1,3 118,3 12,9 1,554 0,94 477,7 
 5 16,39 4,43 1084,0 146,4 521 1,7 108,6 12,3 1,489 0,96 465,5 
 6 19,53 5,27 964,3 122,9 533 1,6 108,5 12,3 1,488 0,96 465,2 
 

 

Tabel 9.10: Variatie een aantal trekbanden en daarbij benodigde gedeeltelijke onthechting 

Uit de resultaten weergegeven in tabel 9.10, valt af te lezen dat de gedeeltelijke onthechting enigszins gelijk is, 

maar dat bij de nummers 3 tot en met 6 daar slechts 2Ø32 voor nodig zijn, terwijl bij de nummers 1 en 2 er 

3Ø32 voor nodig zijn. 

De doorbuiging varieert tussen de 8% en 10,8% van 2(L+kb)  wat overeenkomt met de aanbeveling van 10% van 

2L. 
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9.7 Trekband in voeg tussen randbalk en kanaalplaat 

In de praktijk bevindt de trekband zicht niet in de randbalk, maar in de voeg tussen de randbalk en de 

kanaalplaat. Dit is te zien in figuur 9.25.  

 
Hierdoor is de positie van de trekbanden naar boven verschoven, ten opzichte van de trekbanden, in het 

midden van de randbalk, die in de vorige paragraven zijn besproken. Hierbij wordt aangenomen dat de 

gemiddelde verplaatsing wu van de drie trekbanden gelijk is, maar dat de lokale verplaatsing voor de 1ste en 3e 

trekband varieert. Deze lokale verplaatsing  voor de 1ste en 3e trekband is respectievelijk meer en minder omdat 

de positie (hoogte in randvoeg) hoger en lager is, waardoor de 1ste trekband (bovenste) bij de middenkolom 

minder hoeft te verplaatsen dan de 3e trekband (onderste). Hiervoor wordt een verhoudingsfactor opgesteld 

waarbij de middelste trekband een factor van 1,0 krijgt. De factoren voor de 1ste en 3e trekband afhankelijk van 

hun positie zijn weergegeven in tabel 9.11. 

 

 

 

 

 
 
Om de lokale verplaatsing voor de 1ste en 3e trekband mogelijk te maken, zal de gedeeltelijke onthechting van 

de trekband aangepast moeten worden. Daarbij wordt rekening gehouden dat iedere willekeurige gevelkolom, 

verwijderd kan worden door een onbekende oorzaak, met als gevolg dat de 1e en 3e trekband dezelfde 

verplaatsing wu moeten kunnen ondergaan. 

De randvoeg wordt in de praktijk volgestort met beton sterkteklasse C20/25. 

 

Nr. beton  fcm staal fy fu εy εu staven Ø Ny Nu L 

  sterkteklasse [N/mm2]  sterkte [N/mm2]  [N/mm2]  [‰] [%] [stuks] [mm] [kN] [kN] [m] 

1 C20/25 28 B500B 500 540 2,5 5,00% 1 32 402,1 434,3 6,8 

2 C20/25 28 B500B 500 540 2,5 5,00% 1 32 402,1 434,3 6,8 

3 C20/25 28 B500B 500 540 2,5 5,00% 1 32 402,1 434,3 6,8 

             

 
 

trekband d wu 
 [mm]  

1 503 1,2 

2 426 1,0 

3 349 0,8 
Tabel 9.11: Verhoudingsfactor 
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Figuur 9.25: Trekband in voeg tussen randbalk en kanaalplaat 
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Geribde staven onder goede aanhechtomstandigheden gedeeltelijk onthecht   
  

Nr. τmax τbm,pl lty ltpl lonth wy wu α amax ξ(wu) Rq,stat 
   [N/mm2]  [N/mm2]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°] [m] [-] [kN] 
 1 13,23 3,57 1250,1 89,6 692 1,4 75,1 10,3 1,238 0,97 158,1 
 2 13,23 3,57 1310,9 89,6 568 1,3 62,6 9,4 1,130 0,97 144,3 
 3 13,23 3,57 1250,1 89,6 692 1,4 75,1 10,3 1,238 0,97 158,1 
 

       

70,9 

 
1,202 

 
460,5 

 
 

Tabel 9.12: Benodigde trekbanden +gedeeltelijke onthechting bij plaatsing in randvoeg 

 
In tabel 9.12 is af te lezen dat de gedeeltelijke onthechting voor de 1ste en 3e trekband 692 mm is. De 2e 

trekband moet 568 mm worden onthecht. Wanneer dit wordt toegepast kunnen ze gezamenlijk voldoende 

weerstand aan de optredende belasting leveren. 

Daarnaast is de zakking groter dan twee keer de balkhoogte H, waardoor de verbindingen op trek belast 

worden. En de zakking is met 8% van 2(L+kb)  net iets kleiner dan de aanbevolen 10% van de dubbele 

overspanning. 

Wanneer de randvoeg in de praktijk met een hogere beton sterkteklasse bijvoorbeeld C28/35 wordt volgestort, 

dan heeft dat tot gevolg dat de gedeeltelijke onthechting respectievelijk 6 en 5 mm meer moet zijn. Dit is af te 

lezen in tabel 9.13.  

 

Nr. beton  fcm staal fy fu εy εu staven Ø Ny Nu L 

  sterkteklasse [N/mm2]  sterkte [N/mm2]  [N/mm2]  [‰] [%] [stuks] [mm] [kN] [kN] [m] 

1 C28/35 36 B500B 500 540 2,5 5,00% 1 32 402,1 434,3 6,8 

2 C28/35 36 B500B 500 540 2,5 5,00% 1 32 402,1 434,3 6,8 

3 C28/35 36 B500B 500 540 2,5 5,00% 1 32 402,1 434,3 6,8 

             Geribde staven onder goede aanhechtomstandigheden gedeeltelijk onthecht   
  

Nr. τmax τbm,pl lty ltpl lonth wy wu α amax ξ(wu) Rq,stat 
   [N/mm2]  [N/mm2]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°] [m] [-] [kN] 
 1 15,00 4,05 1110,1 79,0 698 1,4 75,2 10,3 1,238 0,97 158,2 
 2 15,00 4,05 1163,6 79,0 573 1,3 62,5 9,4 1,129 0,97 144,3 
 3 15,00 4,05 1110,1 79,0 698 1,4 75,2 10,3 1,238 0,97 158,2 
 

       

71,0 10,0 1,202 
 

460,6 
 

 

Tabel 9.13: Verlenging gedeeltelijke onthechting, bij verhoging beton sterkteklasse 

 
De beton sterkteklasse heeft invloed op de verplaatsing, en daardoor op de zakking en de weerstand van de 

trekband. Om een te lage weerstand in de praktijk te voorkomen, zal daarom een marge op de minimaal 

benodigde gedeeltelijke onthechting worden toegepast zodat deze altijd groter is dan wat minimaal 

noodzakelijk is. Wanneer er dan bijvoorbeeld ‘per ongeluk’ een hogere betonsterkteklasse wordt gebruikt, de 

trekbanden alsnog over een gewenste lengte kunnen verplaatsen waardoor alsnog voldoende zakking gehaald 

wordt en daarmee voldoende weerstand opgebouwd kan worden. 
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9.8 Zakking randbalk en gevolgen voor verbindingen 

In de praktijk zal de randbalk door middel van een tand- nokconstructie met de kolom verbonden zijn. Dit is in 

figuur 9.26 weergegeven. Omdat tijdens de zakking 

van de randbalk, de tand aan de randbalk veelal op 

het uiterste puntje van de nok aan de kolom zal gaan 

rusten, ontstaan hier hoge drukspanningen. Daar 

komt nog bij dat de trekbanden verlengen, en de 

randbalk onder een hoek afschuift. Hierdoor zal 

mogelijk ‘afboeren’ (afbreken) van het beton op dit 

hoekpunt plaatsvinden. Dit is ‘mogelijk’ doordat er 

dekking op de wapening in de nok zit. 

Bij het knoopdetail voor het middensteunpunt, zal 

het omgekeerde geval plaatsvinden. Hier zal juist bij 

het uiterste puntje van de tand, een 

spanningsconcentratie optreden, waardoor ook hier ‘afboeren’ van het beton op zal treden. Echter wanneer de 

zakking toeneemt, zal de tand van randbalk los komen te hangen van de nok van de constructie. 

Wanneer dikker oplegmateriaal wordt toegepast, dan kan de randbalk ‘vrijer’ roteren en zal het ‘afboeren’ van 

het beton minder zijn. 

 

 

4
°

1
0

°

Figuur 9.26: Rotatie randbalk t.p.v. tand- nokverbinding 

(links) 
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10   Uitbreken trekbanden 

Nu de afmetingen van de trekbanden en de gedeeltelijke onthechting bekend zijn, zal gekeken worden of de 

trekbanden de balkvervorming zullen volgen, of dat uitbreken van de trekbanden zal plaatsvinden. Een van de 

conclusies uit [4] is dat: “Met name de koppeling van de horizontale trekband evenwijdig aan de balk of wand, 

is niet afdoende om trekbandwerking te kunnen garanderen. Deze aanpassing zal een grote invloed hebben op 

de wijze waarop nu gedetailleerd wordt” [4]. Om hier achter te komen, zal gekeken worden naar de 

afschuifcapaciteit van het aansluitvlak tussen de randbalk/kolom en randvoeg, en tussen de randvoeg en de 

kanaalplaat. Wanneer deze te laag is, zal de randvoeg met trekbanden tussen de randbalk en kolom 

uitgetrokken worden. Wanneer dit over de volledige balklengte gebeurt, kan kabelwerking zich niet 

ontwikkelen als weerstandsmechnisme, om daarmee een voortschrijdende instorting te voorkomen. Daarnaast 

wordt gekeken wat de gevolgen zijn wanneer gedeeltelijk uitbreken optreedt. Als laatste zal gekeken worden 

welke maatregelen genomen kunnen worden, om uitbreken van de randvoeg en trekbanden te voorkomen, 

zodoende dat kabelwerking zich wel als weerstandsmechanisme kan ontwikkelen.   

 

10.1 Bepaling afschuifcapaciteit aansluitvlak tussen kolom, voeg en 

kanaalplaat 

Als eerste zal gekeken worden naar de afschuifcapaciteit van het aansluitvlak tussen de kolom en de voeg met 

de huidige detaillering. Zie gearceerd gebied in figuur 10.1. Dit zal eveneens gebeuren met het afschuifvlak 

tussen de voeg en de kanaalplaat. Vervolgens wordt dit vergeleken met de afschuifkracht die ontstaat na 

verwijdering van de randkolom. Daarna zal gekeken worden wat er mogelijk is om de afschuifcapaciteit te 

verhogen zodat deze wel voldoet.  

 
 Figuur 10.1: 3D weergaven middelste knoop in beginsituatie, aansluitvlak kolom met voeg is gearceerd 
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De afschuifcapaciteit in het aansluitvlak tussen de kolom en de voeg wordt bepaald aan de hand van §6.2.5 uit 

Eurocode 2 [25]. 

De rekenwaarde van de afschuifweerstand in het aansluitvlak wordt gegeven door: 

 νRdi = c fctd + μ σn+ρ fyd (μ sin(α) + cos(α)) ≤ 0,5 ν’ fcd    (10-1) 

 
waarin:     
c en μ   zijn factoren die afhangen van de ruwheid van het oppervlak van het 

aansluitvlak 
 
c 

 
μ 

   zeer glad: een met staal, kunststof of glad plaatmateriaal bekist  
oppervlak 

0,25 0,5 

   glad: door een glijbekisting of extrusie gevormd oppervlak, of een 
oppervlak dat niet is nabewerkt na het trillen 

0,35 0,6 

   ruw: een oppervalk met ruwheden van ten minste 3 mm en 
tussenafstanden van ±40 mm, verkregen door harken, 
toeslagmateriaal of op andere wijze gelijkwaardig gerealiseerd 

0,45 0,7 

   geprofileerd: een oppervlak met vertandingen 0,50 0,9 
 

fctd [N/mm2] = de rekenwaarde van betontreksterkte, bij gebruik van verschillende betonsterktes is 
de laagste maatgevend 

σn [N/mm2] = de normaalspanning loodrecht op het aansluitvlak veroorzaakt door voorspanning 
(positief voor druk; negatief voor trek, waarbij dan tevens fctd = 0 moet worden 
genomen 

ρ  = As/Ai   
As [mm2] = de oppervlakte van de wapening die het aansluitvlak kruist   
Ai [mm2] = de oppervlakte van het afschuifvlak   
fyd [mm2] = de vloeispanning van de wapening   
α [ ° ] = de oriëntatie van de wapeningsstaven, loodrecht ten opzichte van het contactvlak, α 

= 90° 
ν'  = sterktereductie factor voor beton gescheurd door dwarskracht               

   
  

fck [N/mm2] = de karakteristieke cilinderdruksterkte 
fcd [N/mm2] = fck/γc   de rekenwaarde van cilinderdruksterkte 
γc   = 1,5 materiaalfactor beton (γc = 1,2 voor bijzondere ontwerpsituaties) 

 

10.1.1 Afschuifcapaciteit aansluitvlak kolom met voeg 

Als eerste wordt het afschuifvlak tussen de kolom en de voeg bekeken. Omdat dit de malzijde voor de prefab 

beton kolom is, wordt voor de ruwheid van het oppervlak ‘zeer glad’ aangehouden wat betekent dat c = 0,25 

en μ = 0,5. 

De voeg wordt gevuld met beton van sterkteklasse C20/25, deze is lager dan die is toegepast bij de prefab 

randbalk C55/65 daarom wordt de laagste beton sterkteklasse C20/25 aangehouden. 

De eis die in de EC2 aan de schuifspanning in het aansluitvlak wordt gesteld is: 

 ν Edi ≤ ν Rdi ≤ 0,5 ν fcd        (10-2) 

waarin: 

                         
   

             

   
  = 0,552 

 0,5 ν fcd  0,5 * 0,552 * (20/1,2) = 4,6 N/mm2 

 
De verticale kracht Qstat = 447,6 kN die ontstaat na verwijdering van de randkolom, veroorzaakt een 

schuifspanning van: 
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 = 4,2 N/mm2      (10-3) 

De afschuifweerstand van het aansluitvlak wordt bepaald met vergelijking (8-1). Wanneer er geen wapening 

het aansluitvlak doorkruist, vervalt de term ρ fyd (μ sin(α) + cos(α)). Omdat er geen voorspanning in de 

randbalk aanwezig is valt de term σn uit vergelijking (8-1) ook weg. Van vergelijking (8-1) blijft dan nog over:  

ν Rdi = c fctd         (10-4) 

waarin: 
fctd [N/mm2] = de rekenwaarde van betontreksterkte      

            
  

 

αct [-] = een coëfficiënt die rekening houdt met langeduureffecten volgens de nationale bijlage 
moet hiervoor 1,0 worden aangehouden 

fct,0,05 [N/mm2] = de karakteristieke ondergrens van de treksterkte                    

fctm [N/mm2] = de gemiddelde treksterkte berekend uit de cilinderdruksterkte 

            
 
 
           

  
  voor sterkteklassen ≤ C50/60 

                  
  

   voor sterkteklassen > C50/60 

 
Voor beton sterkteklasse C20/25 geldt dan: 

              
 

 = 2,21 N/mm2 

                    = 0,7 * 2,21 = 1,55 N/mm2 

De rekenwaarde van de betontreksterkte kan nu bepaald worden: 

               

   
 = 1,29 N/mm2 

De afschuifweerstand voor een ‘zeer glad’ aansluitvlak is volgens vergelijking (8-4) dan: 

 ν Rdi = 0,25 * 1,29 = 0,32 N/mm2  

Controle vergelijking (8-2) 

 4,2   0,3 ≤ 4,6 

 

10.1.1.1 Conclusie 

Uit de controle blijkt dat de afschuifweerstand, vele malen kleiner is dan de optredende schuifspanning. 

Hierdoor is een ongewapend aansluitvlak tussen de kolom en de randvoeg niet in staat, om voldoende 

weerstand aan de afschuifkracht te bieden. Hierdoor zal de randvoeg en de trekbanden uit de constructie 

worden getrokken. Om wel voldoende afschuifweerstand te genereren, zou de opwaartse kracht gespreid 

moeten worden over een lengte van: 

      
         

         
 = 5630 mm 

Deze lengte is veel te lang, waardoor het onrealistisch is dat hierover de opwaartse kracht gespreid zal worden. 

De opwaartse kracht en dus de schuifspanning zal zich voornamelijk concentreren over het gearceerde gebied 

ter hoogte van de kolom. 
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10.1.2 Afschuifcapaciteit aansluitvlak voeg met kanaalplaat 

Als tweede wordt het afschuifvlak tussen de voeg en de kanaalplaat bekeken. Omdat de kanaalplaat aan de 

kopzijde terug gelegen afdekkingen van de kanalen heeft, ontstaat er na het storten van de voeg een 

‘vertanding’. Echter is dit niet het soort vertanding dat bij aard van de ruwheid categorie ‘geprofileerd’ wordt 

bedoeld. Daarom wordt voor de ruwheid van het oppervlak ‘ruw’ aangehouden wat betekent dat                             

c = 0,45 en μ = 0,7. Wederom wordt ervan uitgegaan dat er geen wapening het aansluitvlak doorkruist. 

De afschuifweerstand voor een ‘zeer glad’ aansluitvlak is volgens vergelijking (8-4) dan: 

 ν Rdi = 0,45 * 1,29 = 0,58 N/mm2  

Controle vergelijking (8-2) 

 4,2   0,58 ≤ 4,6 

10.1.2.1 Conclusie 

Ook bij het aansluitvlak tussen de randvoeg en de kanaalplaat, blijkt uit de controle, is de afschuifweerstand 

vele malen kleiner dan de optredende schuifspanning. Hierdoor is een ongewapend aansluitvlak tussen de 

randvoeg en de kanaalplaat niet in staat om voldoende weerstand aan de afschuifkracht te bieden. Hierdoor 

zal de randvoeg en de trekband uit de constructie worden getrokken, zoals in figuur 10.2 is te zien. 

 

 

 
Om wel voldoende afschuifweerstand te genereren, zou de opwaartse kracht gespreid moeten worden over 

een lengte van: 

      
         

          
 = 2912 mm 

Deze lengte is al minder dan voor het vlak tussen de kolom en de randvoeg, maar nog steeds aan de lange kant, 

waardoor het onwaarschijnlijk is dat hierover de opwaartse kracht gespreid zal worden. De opwaartse kracht 

en dus de schuifspanning zal zich voornamelijk concentreren over het gearceerde gebied ter hoogte van de 

kolom. 

Om de afschuifweerstand te vergroten blijkt er dus lokaal (ter hoogte van de kolom), wapening loodrecht op 

het vlak nodig te zijn. Hiermee kan voorkomen worden dat de voeg tussen de randbalk en de kanaalplaatvloer 

uitgetrokken wordt. 

Naast het uitbreken van de voeg tussen de randbalk en de kanaalplaatvloer, zal er verder gekeken worden naar 

het uitbreken van de trekbandwapening uit de voeg. 

trekband+randvoeg

R

N

A B C

N

Figuur 10.2: Uitgebroken randvoeg wanneer geen wapening loodrecht op het contactvlak is toegepast 
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10.1.3 Uitbreken van de trekbanden uit de randvoeg 

 De controle op het uitbreken van de trekbanden uit de randvoeg, zal 

gedaan worden door gebruik te maken van het bezwijkmechanisme 

betonrandbreuk volgens CUR aanbeveling 25 [32], zie figuur 10.3. De reden 

hiervoor is dat de trekband, wordt geschematiseerd tot een anker, dat door 

de zakking van de randvoeg en de trekkracht in de trekband, aan de 

bovenrand van de voeg uit het beton wil uitbreken. 

 

Daarnaast wordt het bezwijkmechanisme geconcentreerd over het gedeelte van de trekband ter hoogte van de 

kolom. Hierdoor zal het uit te breken gedeelte meer de vorm hebben van een V met een lengte van 400 mm 

(breedte kolom), dit is in figuur 10.4 weergegeven, dan dat het op een piramide zal lijken, wat bij 

betonkegelbreuk het geval is.  

De dikte van de afwerkvloer wordt in 

deze beschouwing niet meegenomen, 

omdat deze uitgevoerd is van een 

lage betonsterkteklasse, of omdat 

prefab betonskeletconstructies 

bestaande uit kolommen, balken en 

kanaalplaatvloeren ook zonder 

afwerkvloer worden uitgevoerd. 

 

 

De karakteristieke sterkte van de betonrandbreuk wordt bepaald door vergelijking: 

VRk,c = V o
Rk,c * ψA,V * ψh,V * ψs,V * ψec,V* ψα,V* ψucr,V      (10-5) 

 

Om de karakteristieke sterkte van de betonrandbreuk te kunnen bepalen, zullen eerst alle afzonderlijke 

factoren bepaald moeten worden. De benodigde parameters, en waar deze vandaan komen, valt af te lezen in 

figuur 10.3 en figuur 10.4. 

De factor V o
Rk,c bepaalt de karakteristieke sterkte van één afzonderlijk anker zonder andere effecten. 

 V o
Rk,c = k4 *     

  * c1
1,5         (10-6) 

 waarin: 

  k4 = 0,45 *    *  
   

    
 
   

 

  k4 = 0,45 *     *  
   

  
 
   

= 4,2 

 

V o
Rk,c = 4,2 *     * 471,5 = 6,1 kN 

 

 
 

 
 

V
V

80

4
7
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2
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2
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2
6

5

Figuur 10.3: Betonrandbreuk [32] 

Figuur 10.4: V-vorm uitgebroken gedeelte randvoeg  trekband 
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De factor ψA,V brengt de geometrische effecten in rekening zoals de afstanden tussen de ankers de  invloed van 

randen en de elementdikte. 

       
    

      
           (10-7) 

 waarin: 
A0

c,V =  4,5 c1
2  het betonoppervlak dat hoort bij één beton uitbreekgedeelte van één   

anker bij een rand waarbij andere effecten zoals randafstanden, element dikte en 
andere ankers niet worden meegenomen.   

Ac,V   =  het werkelijke betonoppervlak van het betonuitbreekgedeelte 
  

       
      

       
  = 3,2 

 
De factor ψh,V verrekent dat de werkelijke sterkte, niet lineair afneemt met de dikte van het element. Dit wordt 

wel aangenomen in de factor ψA,V. 

       
      

 
 

 
          (10-8) 

        
      

   

 
 = 0,56 < 1 dus ψh,V = 1 aanhouden 

  
De factor ψs,V brengt de invloed van de randen evenwijdig aan de belastingrichting op de verdeling van 

spanningen in rekening 

              
  

      
          (10-9) 

Waarin: 
  c2    = de randafstand 
  c1      = voor 1,5* c1  wordt de lengte van de voeg van 400 mm ingevuld 

              
  

   
  = 0,73 

 
De factor ψec,V brengt de effecten van ongelijk belaste ankers en excentriciteiten in rekening. Dit is hier niet aan 

de orde, en daardoor wordt  voor deze factor 1 aangehouden. 

De factor ψα,V brengt de richting van de afschuifbelasting in rekening. Omdat dit in het onderhavige geval 

loodrecht op de rand is geldt hiervoor ψα,V = 1 

De laatste factor ψucr,V brengt de invloed van wapening rondom ankers in rekening. In het onderhavige geval is 

geen wapening rondom het anker aangebracht dus ψucr,V = 1. 

Nu alle factoren bekend zijn kan de karakteristieke sterkte van de betonrandbreuk worden bepaald: 

VRk,c = 6,1 * 3,2 * 1 * 0,73 * 1 * 1 * 1 = 14,2 kN 

Nu de karakteristieke sterkte van de betonrandbreuk bekend is kan de rekenwaarde worden bepaald door: 

       
     

   
        

    

   
 = 7,9 kN 

Waarin de partiële veiligheidsfactor voor betonbezwijken          
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A B C

10.1.3.1 Conclusie 

De capaciteit van het beton is slechts 7,9 kN. Dit is vele malen lager dan de benodigde optredende opwaartse 

kracht R van 447,6 kN. Wanneer voor hef de lengte van de dubbele overspanning wordt ingevoerd, dan kan er 

aan een kracht van VRd,c = 149,8 kN weerstand geboden worden. Ook dit is te weinig, met als gevolg dat de 

trekbanden uit de randvoeg tussen de randbalk en kanaalplaat getrokken zullen worden. Er zijn dan ook 

maatregelen nodig om dit te voorkomen. 

 

10.1.4 Gedeeltelijk uitbreken trekbanden  

Nu blijkt dat de capaciteit van de voeg tegen uitbreken te laag is, zal gekeken worden wat de effecten zijn van 

gedeeltelijk uitbreken van de trekband uit de voeg. Zo zijn in het onderzoek van [18], twee kanaalplaten 

doormiddel van een voeg met trekbanen met elkaar verbonden, en vervolgens horizontaal op trek belast. 

Hierbij trad een verplaatsing op, net als bij de trekband verbinding in paragraaf 9.4. Hierdoor werd de 

kanaalplaat van de ondersteuning afgetrokken. Zodra de kanaalplaat van de ondersteuning was afgetrokken, 

en volledig aan de trekbanden hing werd, deze vervolgens verticaal belast. Hierbij trad door de dwarskracht, 

gedeeltelijk uitbreken van de trekbanden op. Met deze proef zijn de effecten voor de linker- en 

rechterverbinding, zoals in figuur 10.5 is te zien, onderzocht. Door dit gedeeltelijk uitbreken, ontstaat er een 

gedeelte trekband dat niet omhult met beton. Over dit gedeelte kan dan ook plastische verlenging 

plaatsvinden, wat bijdraagt aan de zakking van de kanaalplaten, en daarmee aan de weerstand die via 

kabelwerking geleverd kan worden. 

 

 

 
 
Wanneer gekeken wordt naar gedeeltelijk uitbreken voor de situatie waarbij randbalken worden beschouwd, 

dan ontstaat er een situatie zoals in figuur 10.6 is weergegeven. Hierbij valt op dat zodra gedeeltelijk uitbreken 

plaats zou vinden, het onbeschadigde gedeelte kolom waaraan de nokken zitten, nergens meer aan hangt en 

naar beneden valt. Ter plaatse van de verbinding in het midden is kabelwerking goed mogelijk, wanneer 

gedeeltelijk uitbreken van de trekbanden zou optreden.  

 

 

 

Figuur 10.6: Gedeeltelijk uitbreken trekbanden uit voeg bij randbalk 

Figuur 10.5: Gedeeltelijk uitbreken van trekbanden bij kanaalplaatvloeren, rechts foto proefresultaat [18] 
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Wanneer wordt gekeken naar de verbindingen links en rechts ter plaatse van de overblijvende kolom, dan is te 

zien dat als daar gedeeltelijk uitbreken plaatsvindt, de tand door de nok wil zakken. Hiervoor zou in 

werkelijkheid, de nok of de tand moeten afbreken, of de randbalk openscheuren. De tand en nok zijn echter 

voorzien van ‘veel’ wapening waardoor afbreken moeilijk kan plaatsvinden en er een complex samenspel van 

krachten en vervormingen zal plaatsvinden. Het is daarbij onduidelijk of kabelwerking op kan treden, of dat de 

trekbanden vroegtijdig breken.  

Om de onduidelijkheden over het krachtenspel en de vervormingen ter plaatse van de verbindingen links en 

rechts na uitbreken van de trekbanden te voorkomen, wordt ervoor gekozen om het uitbreken van de 

trekbanden te voorkomen. Hierdoor kan de constructie dusdanig verplaatsen en vervormen, zodat het 

gewenste model waarbij kabelwerking wel op kan treden, kan worden gesimuleerd. Een tweede reden is dat 

iedere randkolom, door onbekende oorzaak, verwijderd kan worden, hierdoor zullen de knopen uniform 

uitgevoerd moeten worden. 

 

10.1.5 Maatregelen om uitbreken van de trekbanden uit de randvoeg te 

voorkomen 

Een van de maatregelen om het uitbreken van de trekbandwapening uit de randvoeg te voorkomen, is door het 

aanbrengen van haarspelden om de trekbandwapening. De doorsnede van de haarspelden wordt bepaald 

volgens het bezwijkmechanisme: staalbreuk door afschuifkracht zonder hefboom uit CUR aanbeveling 25 [32]. 

Dit kan worden bepaald met vergelijking: 

VSd    VRd,s          (10-10) 
VRd,s = VRk,s /γMs 

VRk,s = k2 * As * fuk       
     

      
  

waarin:   
Vsd [kN] = de rekenwaarde van de afschuifkracht 

VRd,s [kN] = de rekenwaarde van de afschuifsterkte van het bezwijkmechanisme staalbreuk 
zonder hefboomsarm 

VRk,s [kN] = de karakteristieke afschuifsterkte van het bezwijkmechanisme staalbreuk zonder 
hefboomsarm 

γMs  = de partiële veiligheidsfactor voor staal.                                                                                         
Bij een buitengewone ontwerpsituatie γMs = 1,0  

k2  = 0,5 
As [mm2] = de spanningsdoorsnede in het afschuifvlak 
fuk [N/mm2] = de karakteristieke treksterkte van het staal 

 
De afschuifcapaciteit van uitsluitend het ‘gladde’ beton met de voeg, komt uit op:        

νRdi = c fctd     (0,25 * 1,03 * (400*265))/1000 = 27,8 kN 

 
Omdat de ‘ongewapende’ voeg de schuifspanning niet kan opnemen, moet volgens Eurocode 2 de gehele 

dwarskracht door beugels worden opgenomen.  

De benodigde wapeningshoeveelheid volgt dan uit: 

    
           

       
 = 1657,8 mm2 toepassen 16Ø12 = 1809,6 mm2 
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aN R/2 NR/2

Omdat er naar prefab betonconstructies gekeken wordt, is het vanuit 

productie technisch oogpunt niet gewenst om beugels door de mal te 

laten uitsteken. Dit is wel mogelijk wanneer dit aan de stortzijde zou 

zijn (de beugels steken dan uit de mal), echter is dat bij de randkolom 

niet het geval. Hier bevindt de stortzijde zich aan de gevelkant en de 

malzijde aan de binnenkant, om daar de gladste zijde te verkrijgen. Om 

deze reden zullen de haarspelden dan ook  uitgevoerd worden als 

stekkenbakken, zie figuur 10.7. 

 
Wanneer de zojuist bepaalde 

hoeveelheid haarspelden om de 

trekband wordt toegepast, dan komt de 

prefab betonconstructie eruit te zien 

zoals in figuur 10.8 is weergegeven. Er 

zijn echter teveel haarspelden nodig, met 

een te korte hart op hart afstand 

waardoor deze niet omgebogen in de 

stekkenbak passen. Bij een stekkenbak 

met een standaard diepte van 30 mm 

passen er slechts twee haarspelden in. Er 

zal daarom ingezoomd worden op de 

middenverbinding om te kijken wat de 

mogelijkheden zijn. 

 
De opwaartse kracht is geschematiseerd in het midden, ter plaatse van de knik. Zie figuur 10.9a. In 

werkelijkheid zit er in het midden een 

gedeelte kolom, waardoor er twee knikken 

zullen ontstaan. Hierdoor zal ook de 

opwaartse kracht verdeeld worden. 

Hierdoor zullen er ook in de randbalk 

haarspelden komen en zullen er ter plaatse 

van de kolom minder nodig zijn. 

Het primaire doel van deze haarspelden is 

dat zowel de kolom als de randbalken aan de trekband blijven ‘hangen’, zodat een tweede draagweg wordt 

gecreëerd doormiddel van het herverdelen van de belasting via kabelwerking. Een tweede doel is om te 

voorkomen dat de kolom of de kanaalplaten op een lagere gelegen verdieping terecht komen en daarmee een 

stootbelasting veroorzaken. Deze stootbelasting kan leiden tot een voortschrijdende instorting. 

 

10.1.6 Ophangen kolom aan trekband 

Allereerst wordt gekeken naar de hoeveelheid haarspelden (omgebogen uit de stekkenbakken) die nodig zijn 

om de kolom aan de trekband te laten hangen. Hiervoor wordt het gewicht van één kolom aangehouden:  

Eg kolom  0,4 * 0,4 * 3,6 * 25   = 14,4  kN  
Eg 2*oplegnok  2 (0,4 * 0,295 * 25)   =   5,9  kN 

 gk kolom+oplegnokken totaal      20,3  kN 
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Figuur 10.8: Acht haarspelden 

uit stekkenbak, om trekband in 

randvoeg 

Figuur 10.7: Stekkenbak [Hakron.nl] 

(b) 

(a) 

Figuur 10.9: Bij (a) Schematisering zonder kolom, en bij (b) met 

invloed kolom 
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De haarspelden ter plaatse van de kolom moeten een belasting op kunnen nemen van 20,3 kN vermenigvuldigd 

met een dynamische factor van twee, wat neerkomt op: 20,3 * 2 = 40,6 kN. Hiervoor is nodig: 

    
        

       
 = 162,4 mm2 toepassen 2Ø12 = 226,2 mm2 

Vanwege symmetrie in de detaillering van de kolom zullen twee haarspelden Ø12 toegepast worden, wat 

neerkomt op 4Ø12 = 452,4 mm2  

 Het uitbreken van de trekbanden uit de randvoeg waardoor de kolom naar beneden zou storten, is nu 

voorkomen door de toepassing van de 

stekkenbakken in de kolom. Echter 

hierdoor is het bezwijkmechanisme 

betonrandbreuk verschoven van de voeg, 

naar de kolom. 

Om het uitbreken van de stekkenbak uit 

de kolom te voorkomen, zullen er 

verticale haarspelden om de stekkenbak 

toegepast moeten worden. Deze 

haarspelden zijn in figuur 10.10 in het 

blauw weergegeven.  

De afmeting van deze haarspelden 

worden bepaald, door de belasting uit de 

kolom  te delen door de karakteristieke 

vloeisterkte van het betonstaal. Voor B500B is dit 500 N/mm2.  Hieruit volgt:   

    
        

   
= 81,2 mm2 toepassen 1Ø12 = 113,1 mm2  

Om een met de stekkenbak overeenkomstige staafdiameter te behouden, wordt gekozen om 2 haarspelden 

Ø12 toe te passen. 

 

Figuur 10.10: Ophangen kolom 

aan trekband door middel van 

haarspelden 
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10.1.6.1 Staafwerkmodel ophanging kolom 

De benodigde wapening om de kolom voldoende te verankeren 

aan de trekband zodat deze blijft ‘hangen’, wordt bepaald met 

behulp van staafwerkmodellen die voorgeschreven zijn in 

Eurocode 2. Hiervoor worden de haarspelden uit de 

stekkenbakken geschematiseerd tot staven en knopen. Dit is 

weergegeven in figuur 10.11. Hierin zijn in rood de trekstaven 

weergegeven, en in blauw gestippeld de drukstaaf (diagonaal). 

Door de positionering van de wapening (trek staven) bevindt de 

drukdiagonaal zich onder een hoek van 54°. De drukdiagonaal 

loopt van knoop 1 en naar knoop 2. De kolom hangt aan de 

trekbanden waardoor de verticale kracht wordt opgenomen 

door het verticale gedeelte van de haarspelden (staaf 1), en 

vervolgens wordt de kracht verankerd door de ombuiging bij 

knoop 1. Hierdoor ontstaat er een horizontale kracht Fst in de 

haarspeld, en een kracht in de drukdiagonaal. De grootte van 

de krachten in knoop 1 wordt bepaald door het 

momentenevenwicht ten opzichte van knoop 2 op te stellen. 

Om evenwicht in de verbinding te hebben, moet er evenwicht zijn in de knopen. Te beginnen bij knoop 1: 

            

                         
               

 
      

 
Vervolgens worden de parameters z = 198 mm en a = 143 mm die uit de constructie volgende ingevuld, om Fst 

te bepalen: 

     
            

     
 = 29,3 kN 

   
De trekkracht in staaf 1 en 2 veroorzaken een drukkracht in de drukdiagonaal van: 

         
              

                    = 50,1 kN 

 
De maximale drukspanning in de drukstaaf wordt bepaald met behulp van de druk- trekknoop uit Eurocode 2 

waarbij de wapening in twee richtingen loopt. Zie figuur 10.12. 

De maximale drukspanning wordt bepaald met: 

 σRd,max = k3 * v’ * fcd 

Waarin k3 een waarde is die per land verschilt, in de nationale 

bijlage [33] wordt een waarde van 0,75 gevonden. 

De drukdiagonaal bevindt zich hoofdzakelijk in de (in het werk 

gestorte) randvoeg en stekkenbak. Voor de betonkwaliteit 

hiervan, wordt C28/35 aangehouden. 

      
   

   
       

  

   
 = 0,92 

     
   

  
      

  

   
 = 16,7 N/mm2 

 

 

 

Figuur 10.11: 

Staafwerkmodel 

haarspelden kolom 

trekband verbinding 

Figuur 10.12: Druk- trekknoop [25] 
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De maximale drukspanning is dan: 

 σRd,max = k3 * v’ * fcd  σRd,max = 0,75 * 0,92 * 16,7 = 11,5 N/mm2 
 
Nu de kracht in de drukdiagonaal en de daarin optredende maximale drukspanning bekend zijn, wordt de 

hoogte van de drukdiagonaal bepaald: 

   
 

 
    

 

   
    

 

   
 

Voor de breedte van de drukdiagonaal, wordt de breedte van de kolom van 400 mm genomen. Vervolgens is de 

benodigde hoogte van de drukdiagonaal dan: 

   
        

        
 = 10,9 mm 

 
Nu knoop 1 in evenwicht is, wordt gekeken naar knoop 2. Hiervoor wordt gekeken of de drukkracht in de 

drukdiagonaal opgenomen kan worden. Om dit na te kunnen gaan wordt het oplegvlak gecontroleerd. Dit 

oplegvlak wordt gevormd door de schuine zijde van het horizontale en verticale oplegvlak. De breedte van het 

horizontale oplegvlak bij knoop 2, is gelijk aan de hart op hart afstand tussen verticale (blauwe in figuur 10.10) 

haarspelden, plus twee maal de halve diameter van de haarspeld (24 + 2*(12/2) = 36 mm. De verticale breedte 

van het oplegvalk is gelijk aan de dikte van de haarspeld in de stekkenbak. Die is 12 mm. Hierdoor is de lengte 

van het diagonale oplegvlak:             mm. Dit is groter dan de hoogte van de benodigde 

drukdiagonaal van 10,9 mm, waardoor deze voldoet. Omdat de prefab betonkolom in een hogere betonklasse 

C53/65 is uitgevoerd zal de drukspanning zelfs lager zijn. 

Om de drukspanning op het diagonale oplegvlak van de ophangwapening bij knoop 1 te kunnen controleren, 

moet eerst de maximale drukspanning voor betonklasse C53/65 bepaald worden: 

      
   

   
       

  

   
 = 0,79 

     
   

  
      

  

   
 = 44,2 N/mm2 

 
De maximale drukspanning is dan: 

 σRd,max = k3 * v’ * fcd  σRd,max = 0,75 * 0,79 * 44,2 = 26,2 N/mm2 

 
Het oppervlak van het bovenvlak is 38 * 300 = 11.400 mm2. De kracht in de ophangwapening (staaf 5) is 

Ropw,gk;kolom = 40,6 kN. De spanning in het bovenvlak is dan: 

   
 

 
     

        

     
 = 3,6 N/mm2 < 26,2 dus voldoet 

 

Verankeringslengte staven 
Om de trekkrachten in de staven goed over te kunnen dragen op het beton, is een bepaalde verankeringslengte 

nodig. Wanneer de verankeringslengte niet lang genoeg is, zal de staaf uit heb beton getrokken worden. De 

vereiste (reguired) basisverankeringslengte lb,rgd volgens [25] is: 
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Hierin is fbd de rekenwaarde van de uiterst opneembare aanhechtspanning, te bepalen volgens: 

 fbd = 2,25 η1 η2 fctd 

waarin:   
η1  = de kwaliteit van de aanhechtingsomstandigheden, bij: 

‘goede’ aanhechtingsomstandigheden (onderstaaf) η1 = 1 
‘slechte’ aanhechtingsomstandigheden (bovenstaaf wanneer elementdikte h > 
250mm ) η1 = 0,7 

η2  = een factor gerelateerd aan de staafdiameter. Voor staven met een diameter: 
diameter Ø ≤ 32 geldt: η2 = 1 

diameter Ø > 32 geldt:     
       

   
  

fctd [N/mm2] = de rekenwaarde van de treksterkte van het beton. Voor C53/65 fctd = 1,94 

σsd [N/mm2] = de rekenwaarde van de spanning in de staaf in het punt waaruit de verankering 
wordt gemeten 

 

Voor beton sterkteklasse C53/65 geldt: 

                      

  
  = 4,16 N/mm2 

                    = 0,7 * 4,16 = 2,91 N/mm2 

      
         

  
   

    

   
 = 2,425 

 

Onder goede aanhechtingsomstandigheden geldt: 

 fbd = 2,25 * 1 * 1 * 2,43 = 5,46 

        
  

 
 

   

    
 = 274 mm    

 

De rekenwaarde van de verankeringslengte lbd volgt uit: 

 lbd = α1 * α2 * α3 * α4 * α5 * lb,rqd 

Waarin: 

      
          

 
  met 0,7 ≤ α2 ≤ 1,0 voor rechte trekstaven 

      
           

 
  met 0,7 ≤ α2 ≤ 1,0 voor omgebogen trekstaven 

 

Staaf 1 
Op staaf 1 wordt de opwaartse kracht vanuit de trekband geleidelijk over zijn lengte overgedragen. Hiervoor 

dient staaf 1 verankerd te worden voorbij de buigdoorn in knoop 1. De verankering begint op het snijpunt van 

staaf 2 en staaf 5. 

Voor cd moet de dekking op de staaf, in dit geval de dekking op de haarspeld van 36 mm worden ingevuld: 

      
             

  
 = 1,0 < 1,0 dus aanhouden 1,0 

Als conservatieve aanname wordt gedaan:  

 α1 * α3 * α4 * α5 = 1,0 

De minimale rekenwaarde van de verankeringslengte voor staaf 1 is dan: 
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lbd = 1,0 * 1,0  * 274 = 274 mm en wordt afgerond naar 280 mm 

 
Staaf 2 
De kracht Fst in staaf 2 is 29,3 kN. De twee haarspelden (staaf 2) hebben een doorsnede van A = 2 * ¼ * π * Ø2 = 

226 mm2. De spanning in de haarspelden is dan 29,3 * 103 / 226 = 129,6 N/mm2.  De basisverankeringslengte 

lb,rgd volgens [25] is dan: 

       
  

 
 

     

    
 = 71,2 mm omdat alle α-factoren 1 zijn, is dit ook de rekenwaarde van de 

verankeringslengte. 

De haarspeld is 210 mm hoog waar twee keer de diameter + twee keer de buigstraal vanaf gaat. Er blijft dan 

over 210 – (2*36) = 138 mm. Dit is meer dan de benodigde lengte van 71,2 mm 

 
Staaf 3 
Staaf 3 is een drukstaaf en heeft geen verankering nodig. De drukspanning is hiervoor al gecontroleerd. 

 
Staaf 4 
In staaf 4 is dezelfde trekkracht Fst van 29,3 kN aanwezig als in staaf 2. De rekenwaarde van de 

verankeringslengte is hierdoor ook gelijk. 

 
Staaf 5 
In staaf 5 is dezelfde trekkracht aanwezig als in staaf 1. De haarspelden die deze trekkracht op moeten nemen 

moeten over voldoende verankeringslengte beschikken.  

Voor haarspelden moet een gelijkwaardige verankeringslengte lb,eq bepaald worden met: 

 lb,eq = α1 * lb,rqd 

Waarin: 

 α1 = 0,7 voor niet rechte trekstaven en met een dekking cd > 3Ø 

Hierdoor wordt de lengte van de haarspeld: 

 lb,eq = 0,7 * 274 = 191,8 mm dit wordt afgerond naar een praktische lengte van 200 mm  

Deze lengte wordt geteld vanaf het snijpunt met staaf 2 
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10.1.7 Ophangen randbalk aan trekband 

Nu het uitbreken van de stekkenbak uit de kolom is voorkomen, zal ook naar uitbreken van de stekkenbak uit 

de randbalk gekeken moeten worden. Dit is belangrijk omdat de randbalken aan de trekbanden moeten blijven 

hangen zodat de kanaalplaatvloeren hun oplegging behouden en niet naar beneden storten wat kan leiden tot 

een voortschrijdende instorting. 

Het gewicht van de kanaalplaatvloeren en de randbalk en de veranderlijke belasting is in paragraaf 8.4.1 

belastingen bepaald op gk + qk = 223,8 kN hiervan wordt het gewicht van de randkolom (20,3 kN) vanaf 

gehaald. Dit resulteert in een belasting van 203,5 kN. Deze belasting moet verdeeld worden over de 

haarspelden uit de stekkenbak in de linker en rechter randbalk. 

De haarspelden ter plaatse van één randbalk moeten een belasting op kunnen nemen van 101,8 kN 

vermenigvuldigd met een dynamische factor van twee, wat neerkomt op: 101,8 * 2 = 203,5 kN. Hiervoor is 

nodig: 

    
         

       
 = 814 mm2 toepassen 8Ø12 = 904,8 mm2 

 De detaillering komt er dan uit te zien zoals in figuur 10.13 is weergegeven. 

Het uitbreken van de trekbanden uit de randvoeg waardoor de randbalk naar beneden zou storten, is nu 

voorkomen door de toepassing van de stekkenbakken in de randbalk. Echter hierdoor is het 

bezwijkmechanisme betonrandbreuk verschoven van de voeg, naar de randbalk. 

Om het uitbreken van de stekkenbak uit de randbalk te voorkomen, zal gebruik worden gemaakt van de 

huidige dwarskrachtwapening in de tand. Dit is mogelijk omdat deze zijn dragende functie door het wegvallen 

van de randkolom verloren heeft. Deze tand evenals de daarin aanwezige wapening is echter op een statische 

belasting berekend. Voor de quasi-statische belasting moet de dwarskrachtwapening in de tand verdubbeld 

worden. Dit geldt eveneens voor de 

ophangwapening in de randbalk. 
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Figuur 10.13: Stekkenbakken in randbalken met 8 haarspelden Ø12 ieder 
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11  Conclusies en aanbevelingen 

In de inleiding bleek uit een eenvoudige analyse, dat trekbanden bepaald volgens Eurocode 1, onvoldoende 

capaciteit bevatten om bij een door [6] aanbevolen zakking van 10% van de dubbele overspanning, een 

voortschrijdende instorting te voorkomen. Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvragen:   

Zijn trekbanden, zoals deze volgens de Eurocodes worden voorgeschreven voor prefab betonconstructie, wel 

effectief bij het wegvallen van een randkolom? Werken de trekbanden wel? Wat betekent dit voor de 

constructie? Wat zijn de voorwaarden? En hoe kan er aan deze voorwaarden worden voldaan? 

In eerdere onderzoeken [11][14][15][16][18] werd al geconcludeerd dat trekbanden pas effectief zijn, wanneer 

ze naast sterkte ook ductiliteit (vervormingscapaciteit) bevatten. Het is om die reden dan ook vreemd dat 

hierover niets in de Eurocode staat vermeld. Een aanbeveling voor Eurocode 1 is dan ook om dit mee te nemen 

bij de overgang van informatieve status naar normatieve status. 

Allereerst is kwalitatief gekeken naar wat er gebeurd bij een prefab betonskelet constructie (bestaande uit 

kolommen, balken en kanaalplaten) na het wegvallen van een randkolom. Daarin is onder andere 

geconcludeerd dat door de ongelijke zakking van de kanaalplaten, de (langs)voegen tussen de kanaalplaten 

openscheuren waardoor de trekbanden die in de voegen zijn aangebracht niet effectief zullen zijn.  Daarna is 

gekeken of de alternatieve weerstandsmechanismes drukboog- en kabelwerking in de randbalk op kunnen 

treden om daarmee een voortschrijdende instorting te voorkomen. Dit bleek voor drukboogwerking niet het 

geval vanwege de grote horizontale spatkrachten, en de horizontale verplaatsing die inherent is aan het 

bouwen in prefab wat leidt tot voegen tussen de elementen. Voor kabelwerking bleek dit wel mogelijk.  

In dit afstudeerwerk is onderzocht hoe een horizontale trekband langs de omtrek bij een regulier prefab 

kantoorgebouw uitgevoerd in een betonskeletconstructie, voldoende vervormingscapaciteit kan verkrijgen 

zodat deze na het wegvallen van een randkolom effectief wordt, en daarmee een voortschrijdende instorting 

kan voorkomen. Hiervoor is verschillende literatuur waaronder [11][14][15][16][18] onderzocht, waarbij de 

daarin beschreven ontwerpmethodes zijn toegepast op verschillende soorten wapening zoals gladde en 

geribde staven in de ductiliteitsklasse B500B en B500C, en voorspanstrengen. Daaruit bleek dat er meer 

wapening nodig was  in de randvoeg tussen de randbalk en de kanaalplaatvloer dan praktisch mogelijk is. Bij de 

gladde staven en voorspanstrengen ontbrak het aan onvoldoende verankeringslengte. 

Er is vervolgens gekeken naar een manier om toch voldoende vervormingscapaciteit in de trekband te 

verkrijgen. Dit werd gevonden door het gedeeltelijk onthechten van de trekband. Hierdoor kan de trekband ter 

plaatse van de verbindingen meer rekken. Hierdoor kan de randbalk meer zakken waardoor de weerstand 

toeneemt en waardoor de belasting via een tweede draagweg kan worden afgedragen zodat een 

voortschrijden instorting wordt voorkomen. Vervolgens is gekeken naar de knoop vervormingen waarin 

geconcludeerd wordt dat zodra er drie wapeningsstaven als trekband wordt toegepast, de bovenste en 

onderste staaf meer onthechtingslengte nodig hebben om lokaal voldoende vervormingscapaciteit te kunnen 

genereren zodat de staven niet breken. 
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Als laatste is gekeken naar het uitbreken van de trekband uit de randvoeg. Dit blijkt met de huidige detaillering 

het geval te zijn. Om dit te voorkomen is onderzocht welke maatregelen hiertegen genomen kunnen worden. 

Hierin is geconcludeerd dat door het toepassen van stekkenbakken (er is voor stekkenbakken gekozen om 

daarmee het productieproces voor prefab elementen niet te verstoren) in de kolom en randbalk die de 

trekband omsluiten zodat deze niet uit de randvoeg getrokken kan worden en de randbalk aan de trekband 

blijft ‘hangen’. Dit blijven ‘hangen’ van de randbalk aan de trekband is ook nodig, omdat hierdoor de 

kanaalplaten hun oplegging behouden en niet naar beneden storten wat een voortschrijdende instorting tot 

gevolg zou kunnen hebben. Een aanbeveling hierbij is, om tijdens het berekenen van de wapening voor de 

randbalk en de kolom de plaatsing van de stekkenbak mee te nemen in het wapeningsontwerp om daarmee 

passingproblemen tijdens de productie te voorkomen. 

Door dit afstudeeronderzoek is het inzicht in het gedrag van een prefab betonconstructie na het wegvallen van 

een randkolom vergroot, en er is nagaan welke maatregelen en detaillering nodig zijn zodat trekbanden 

kunnen functioneren.  

Nu theoretisch en analytisch is aangetoond dat een trekband langs de omtrek, waarbij de juiste 

onthechtingslengte en detaillering is toegepast, over voldoende weerstand beschikt om een voortschrijdende 

instorting te voorkomen,  is het van belang om dit model te valideren met experimenteel onderzoek op 

(verschaalde) raamwerken uitgevoerd in prefab beton. Hierbij zou eerst gekeken kunnen worden naar een 2D 

raamwerk zonder kanaalplaatvloer. Daarna kan onderzocht worden wat de bijdrage is van de voor 

schijfwerking al aanwezige koppelwapening in de kanaalplaatvloer met de randbalk, en welke invloed dit heeft 

op het gedrag van de constructie, en of hiermee bijvoorbeeld de trekband langs de omtrek kan worden 

gereduceerd.  Wanneer dit het geval is dan zou ook hiervoor experimenteel onderzoek uitgevoerd kunnen 

worden waarbij de bijdrage van de kanaalplaatvloer wordt onderzocht voor een 3D raamwerk. 

Bij het maken van een stabiliteitsberekening zouden de horizontale reactiekrachten veroorzaakt door 

kabelwerking meegenomen moeten worden. 
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A. Typen voortschrijdende instortingen 

Voortschrijdende instorting waarbij het bezwijken van één element leidt tot het bezwijken van een gehele 

constructie of een groot gedeelte hiervan, is voor een groot deel afhankelijke van het type constructie dat is 

toegepast. Ook de detaillering ervan en de oorzaak waarop het initiërende element is bezweken zijn van 

belang. Afhankelijk van al deze factoren heeft Starossek in [10] zes verschillende typen voortschrijdende 

instortingen gedefinieerd. Dit zijn de volgende: 

 Pannenkoekinstorting 

 Domino- instorting 

 Ritsinstorting 

 Doorsnede- instorting 

 Instabiliteitinstorting 

 Mixvorm- instorting 

Later verdeelt Starossek in [10]  deze zes typen nog onder in vier categorieën, waarbij pannenkoek- en 

dominoinstorting worden samengevoegd tot stootinstortingen omdat deze instortingen voortkomen uit het 

vallen of kantelen van elementen waarbij een stootbelasting ontstaat. En rits- en doorsnede instorting worden 

samengevoegd tot herverdelinginstorting doordat na lokaal bezwijken van elementen een herverdeling van 

krachten naar de resterende constructie plaatsvindt. Instabiliteitinstorting blijft een eigen categorie evenals de 

mixvorm- instortingen. 

Het is belangrijk om de aard van een instorting te beschrijving omdat aan de hand van die analogie mogelijke  

oplossingen gevonden kunnen worden. 

 

A.1 Pannenkoekinstorting 

Een van de belangrijkste kenmerken van een pannenkoekinstorting, zoals in figuur A.1 te zien is, is het 

wegvallen van verticale draagelementen. Hierdoor worden de horizontale elementen zoals vloeren en balken 

niet meer ondersteund en vallen deze naar beneden.   

Tijdens het vallen van de elementen wordt gravitatie- energie omgezet in kinetische- energie [10]. Deze energie 

zal, zodra de vloer op de ondergelegen vloer terecht komt, omgezet worden in een stootbelasting en wanneer 

de ondergelegen constructie deze belasting niet aan kan, zal er een kettingreactie in verticale richting 

plaatsvinden. 

Gebouwen bestaande uit een regelmatig patroon van dragende elementen zoals balken en kolommen, zijn 

gevoelig voor pannenkoekinstortingen. Bij een gebouw bestaande uit doorgaande wanden speelt dit gevaar 

minder.  Andere bekende voorbeelden van een pannenkoek instortingen zijn Ronan Point en de Twin Towers 

zie hoofdstuk 1.  Pannenkoekinstortingen kunnen voorkómen worden door het aanbrengen van een tweede 

draagweg.  

Stootinstorting 

Herverdelinginstorting 
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Figuur A.1: Pannenkoekinstorting in 2005 van een gebouw van 10 verdiepingen in Islamabad na een aardbeving [10] 

 

 
 
 

A.2 Domino- instorting 

In Hoofdstuk 2 is ter verduidelijking van voortschrijdende instorting het voorbeeld met de vallende rij 

dominostenen aangehaald. Daarbij veroorzaakt het omvallen van één element een horizontale kettingreactie 

veroorzaakt. Dat het bij een domino 

instorting niet alleen gaat om het 

omvallen van wanden in een 

constructie bewijst de gebeurtenis, 

zie figuur A.2, in Duitsland waar 

door ijsvorming op de 

elektriciteitskabels de te dragen 

belasting voor de elektriciteits-mast 

toenam, deze kon dat niet aan en 

bezweek. Tijdens het omvallen van 

de (zwakste of zwaarst belaste) 

elektriciteits-mast werden de 

naastgelegen  elektriciteitsmasten 

eveneens omgetrokken wat tot een 

domino instorting leidde waarbij 

uiteindelijk 82 elektriciteits-masten 

zijn bezweken. 

De domino instorting met de elektriciteitsmasten had voorkomen kunnen worden door de  

(trek)sterkte van de elektriciteitskabels te limiteren, zodat het omtrekken van ‘de volgende’ elektriciteitsmast 

voorkomen had kunnen worden doordat de elektriciteitskabel zelf was bezweken. Het limiteren van de sterkte 

van een element om daarmee een voortschrijdende instorting te voorkomen wordt ook wel structural fuse of 

Figuur A.2: Domino instorting van een elektriciteitsmast in Münsterland 

Noordwesten van Duitsland in 2005 door ijsvorming op de kabels.[10] 
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zekering genoemd. Waarschijnlijk overgenomen uit de elektrotechniek waarmee er oververhitting van draden 

door voorkomen wordt. 

Bij pannenkoek- en domino instorting speelt dynamische actie een rol, aangezien deze ontstaat door het 

respectievelijk vallen of kantelen van elementen, en het daardoor in beweging brengen van een constructie. 

 

A.3 Ritsinstorting 

De kans op een ritsinstorting komt met name voor bij hangconstructies en kabelbruggen, maar dit hoeft niet 

altijd het geval te zijn. Zo kunnen bij een grondkerende constructie de grondankers ook één voor één 

bezwijken.  Een rits instorting ontstaat doordat er één of een paar hangelementen in dit geval kabels abrupt 

bezwijken, dit veroorzaakt naast een extra statische, door de over te nemen rustende belasting door de 

naastgelegen elementen, ook een dynamische belasting en zodra de naastgelegen elementen deze extra 

belasting niet kunnen dragen zullen ook deze overbelast raken en bezwijken. Dit zal op een voortschrijdende 

manier doorgaan totdat er evenwicht wordt gevonden, of de gehele constructie afgepeld wordt en  bezwijkt. 

Een bekend voorbeeld hiervan is de Tacoma Narrows Bridge, zie figuur A.3.  

 

 

 
Deze brug was dusdanig licht geconstrueerd, vanwege de overspanning van 1,6 km,  dat het brugdek door 

invloed van de wind in trilling werd gebracht en daarbij in zijn eigenfrequentie raakte. Daardoor zwiepte het 

brugdek dusdanig op en neer zwiepte dat een van de hangkabels brak. Dit leidde weer tot een breuk bij de 

naastgelegen kabels met een rits instorting tot gevolg. Opmerkelijk hierbij is dat de bezwijkrichting van de 

kabels, horizontaal, loodrecht op de bezwijkrichting van het brugdek, verticaal, staat. Dit is in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld een pannenkoek instorting. 

Als gevolg van de instorting bij de Tacoma Narrows bridge, werd door het Post-Tensioning Institute geëist dat 

het bezwijken van een kabel bij een hangbrug niet mag leiden tot instabiliteit, en dat het bezwijken van een 

kabel in het ontwerp moet worden meegenomen. 

 

A.4 Doorsnede- instorting 

Een doorsnede instorting in bijvoorbeeld een balk onder buiging of een staaf onder axiale trek, waarbij de 

volledige doorsnede op trek is benut en er geen  reserve capaciteit is, ontstaat doordat deze inscheurt. 

Figuur A.3: Links de in 1940 bezweken Tacoma Narrows Bridge, en rechts de in 1950 herstelde en met  grote 

vakwerken onder het brugdek uitgevoerde Second Tacoma Narrows Bridge [7] 
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Hierdoor moeten de trekkrachten door de verminderde doorsnede worden opgenomen. Deze kunnen dit niet 

aan, waardoor de scheur groter wordt en de doorsnede wordt kleiner. Dit veroorzaakt een kettingreactie in het 

element en uiteindelijk zal dit leiden tot bezwijking. Een doorsnede instorting wordt vaak niet gekenmerkt als 

voortschrijdende instorting, maar dat is het wel doordat de overbelasting van de vezels vergeleken kan worden 

met de overbelasting van elementen. 

 

Een voorbeeld van een doorsnede instorting waarbij het bezwijken van een lokaal element leidde tot het 

bezwijken van de gehele constructie is de Point Pleasant Bridge ook wel Silver Bridge genoemd, op 15 

December 1967. 

Deze brug werd in 1928 in de Verenigde Staten gebouwd en verbond Point Pleasant in West Verginia, rechts, 

met Kanauga in Ohio, links, zie figuur 3.4 bovenste plaatje.  De brug was oorspronkelijk ontworpen als tuibrug 

met kabels maar kon goedkoper worden gebouwd wanneer de kabels werden vervangen door hoge sterkte 

schakels. Dit zijn stalen strippen met een verbreed stuk en oog op het einde, ook wel eyebar genoemd, waar 

een pen doorheen gaat, zoals in figuur 3.4 op de onderste plaatjes is te zien. De strippen werden dubbel 

uitgevoerd en zo ontstonden schakels net als bij een fietsketting. 

 

 
 

 

 Door het destijds onbekende fenomeen van spanningscorrosie bezweek één kant van het oog op brosse wijze. 

Ook het koude weer die dag en het hoge sterkte staal droegen daar aan bij. Spanningscorrosie is de vorming 

van scheuren in doorsneden onder trek in een agressief milieu. Dat gebeurde ook bij Point Pleasant Bridge door 

ophoping van vuil (kolencentrale en uitlaatgassen) tussen de pen en de strip. Hierdoor werd dus de doorsnede 

aan één kant verminderd en moest alle belasting door het overgebleven stuk van het oog. Deze kon dat niet 

aan en bezweek op een ductiele (vervormende) manier. Dit zorgde ervoor dat de tweede link, doordat ze in 

paren aanwezig waren, de volledige belasting moest dragen. Dat kon hij niet en dus bezweek die ook. Dit leidde 

tot een kettingreactie. Deze kettingreactie had eveneens de kenmerken van een rits instorting en die van een 

domino instorting. Dit laatste type werd versterkt doordat de pylonen van de brug, om variaties in 

temperaturen op te kunnen vangen, niet momentvast met de fundering maar scharnierend was verbonden en 

door de links werden gestabiliseerd. Door het bezwijken van deze links verviel daarmee de stabiliteit en vielen 

de pylonen om. 

Ohio 
West  
Virginia 

Bezweken oog van schakel 

Figuur A.4: Bovenste plaatje aanzicht van Point Pleasant Bridge, onderste plaatjes: links instorting brug, midden detail 

verbinding van schakel met oog en pen, rechts bezweken strip met oog (eyebar) [8] 
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Het grote verschil tussen doorsnede- en rits- instorting, is dat het bij een doorsnede- instorting om een lokale 

instorting gaat, de doorsnede van een balk of trekstang is ongestructureerd en continu aaneengesloten en 

daarmee relatief homogeen. Bij ritsinstorting gaat het om een globale instorting van een structuur, 

bijvoorbeeld van een tuibrug opgebouwd uit discrete elementen die met elkaar verbonden zijn op 

verschillende manieren met verschillende eigenschappen. 

Een overeenkomst is dat bij beide instortingen een herverdeling van krachten niet mogelijk is waardoor 

bezwijken plaatsvindt.  

 

A.5 Instabiliteitinstorting 

Constructies zijn normaalgesproken zo ontworpen dat bezwijken op stabiliteit niet kan voorkomen. Wanneer 

dit wel het geval is komt dat meestal door kleine verstoringen zoals imperfecties of zijdelingse belasting die 

leidde tot grote vervormingen of zelfs instortingen. 

Het voorkomen van instabiliteits instorting door het aanbrengen van schoren of verbanden, betekent aan de 

andere kant dat zodra zo’n schoor of verband bezwijkt door een kleine gebeurtenis het gebouw instabiel wordt 

en dat resulteert in een instorting. 

Een eenvoudig voorbeeld hiervan is een gesteunde kolom, zie 

figuur A.5. Zodra bij deze kolom de tussensteun bezwijkt, 

verandert de uitbuigingsvorm van een hele sinusgolf naar een 

halve, of te wel de kniklengte verdubbelt. Omdat de 

kniklengte in de formule van Euler voor de kniklast:    
    

    
  

in het kwadraat staat, blijft er nog maar een ¼ van de 

oorspronkelijke kniklast over. Het bezwijken van een dragend 

element onder druk noemt men knik. 

Dit was onder andere ook het geval bij de Twin Towers, 

waarbij door het bezwijken van de vloeren tegelijkertijd de 

zijdelingse steun van de gevel- en de kernkolommen wegviel 

waardoor ook daar de kniklengte werd vergroot. 

Een recent geval van instabiliteits instorting is de stadion kap van de Grolsch Veste van voetbalclub FC Twente 

in Enschede op 7 Juli 2011, zie figuur A.6 links. Hier was men al bezig met de afbouw, zo werden de stoeltjes 

gemonteerd en het ‘zware’ scorebord werd al opgehangen, terwijl de basisconstructie van de overkapping nog 

niet gereed was, zie figuur A.6 rechts. Zo ontbraken er nog verschillende essentiële onderdelen voor de 

stabiliteit zoals: schoren in het dakvlak, vier schoren in het diagonale  vlak die diende als windeverbanden,  alle 

horizontale koppelstaven aan de achterzijde en één koppelstaaf in de nok tussen de spanten van de 

overkappingsconstructie. Als laatste waren deze spanten aan de achterzijde van de tribune niet volledig 

gestabiliseerd. 

Figuur A.5: Instabiliteits instorting [4] 
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Figuur A.6 Links bovenaanzicht instorting stadion kap, rechts schematisering kapconstructie [34] 

 
Bij de herbouw van de overkapping dringt de Onderzoeksraad er bij de opdrachtgever en opdrachtnemer aan 

dat: “de stabiliteit en sterkte van de constructie te borgen tijdens alle fases van de opbouw en werkzaamheden 

op, onder of aan de constructies alleen dan toe te staan wanneer de stabiliteit gegarandeerd is en blijft”. [34]   

 

A.6 Mix vorm instortingen 

Als laatste vorm van instortingen beschrijft Starossek [10] de mix vorm van instortingen. Dit komt doordat bij 

een instorting verschillende complexe gebeurtenissen optreden, waardoor de instorting niet altijd in te delen 

valt in uitsluitend één van de eerder genoemde instortingen. Zo leidde een doorsnede- instorting bij de  Point 

Pleasant bridge bezwijken van één koppeling en dat leidde tot een ritsinstorting omdat herverdeling van 

krachten niet mogelijk was en hierdoor alle schakels bezweken.  

Een ander voorbeeld, is dat van de Twin Towers waarbij het bezwijken van de vloeren door brand, die daardoor 

op elkaar vielen, en zorgde voor een pannenkoekinstorting. Ook raakten de gevelkolommen door het wegvallen 

van deze vloeren hun zijdelingse steun kwijt wat bij de kolommen leidde tot een instabiliteitinstorting. 

Weer een ander voorbeeld geeft Starossek aan, is de instorting van het Alfred P. Murrah Federal Building, 

waarbij een combinatie van een pannenkoek en een domino instorting leidde tot het voor een groot gedeelte 

instorten van het gebouw.  

Als laatste voorbeeld geeft Starossek de instorting van de Haeng-Ju Grand Bridge in Seoul in juli 1992. Dit is 

weergegeven in Figuur A.7. Hierbij trad een rits- instorting plaats doordat het bezwijken van een tijdelijke pijler, 

leidde tot overbelasting van de naast gelegen pijlers waardoor ook deze bezweken. Tijdens het instorten 

stootten de pijlers tegen elkaar aan wat een domino effect veroorzaakte waardoor alle pijlers van de in totaal 

800 m lange brug bezweken. 

 

Staven aangetroffen maar koppeling? 
Staven ontbraken 



Bijlagen A Typen voortschrijdende instortingen 

|125 

 

 
Uit de gegeven voorbeelden blijkt wel dat bij de mix vorm van instortingen, dat de verschillende 

bezwijkvormen elkaar (kunnen) versterken. 

 
 

Figuur A.7: Instorting Haeng-Ju Grand Bridge - Seoul Juli 1992 [10] 
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B. Samenvattingen eerdere onderzoeken naar  
voortschrijdende instorting  

 
De onderzoeken naar voortschrijdende instortingen die al eerder zijn gedaan, worden in dit hoofdstuk kort 

beschreven en samengevat. 

B.1 Onderzoek P.E. Regan  

In het artikel  “Catenary action in damaged concrete structures” uit 1975 [11], beschrijft P.E. Regen zijn 

onderzoek naar kabelwerking in betonnen vloerplaten. Regans onderzoek was een direct gevolg op de 

instorting van Ronan Point in 1968. Voor 1970 werd er voornamelijk onderzoek gedaan naar het overbelasten 

van vloeren en de drukboogwerking die daarbij ontstond. Na 1970 zijn er onderzoeken gedaan naar 

kabelwerking waaronder deze. Regan heeft destijds onderzoek gedaan aan het Imperial College in London (ICL). 

Hij heeft daar 19 prefab vloer strips getest. Deze strips hadden een breedte van 350mm bij de 1e serie en een 

breedte van 700 mm bij de 2e serie. Ze waren 5,5 m lang (bestaande uit twee planken van 2,75m lang  waarbij 

er in het midden een voeg zat die de verloren ondersteuning representeerde) de prefab panelen waren 50 mm 

dik en daar werd een toplaag van 50 mm op gestort. Details over de trekband tussen de panelen varieerde 

afhankelijk van de breedte. 

B.1.1 Proefopstelling 

De proefopstelling, zie figuur 6.3 links, was als volgt: op een betonnen onderslagbalk waren twee betonnen 

blokken geplaatst daar op waren twee kleiner betonnen blokken geplaatst waartussen de proefstukken werden 

geklemd. Onder de onderslagbalk zaten twee vijzels die doormiddel van een voorspanstreng door de 

onderslagbalk en het proefstuk een kracht via één grote en twee kleinere verdeel balkjes een belasting op het 

proefstuk aanbrachten. In het midden onder het proefstuk stond een kleine stempel.                                               

De proef ging als volgt: de kleine stempel werd langzaam naar beneden gedraaid waarna de vijzels belasting 

begonnen aan te brengen totdat het element bezweek. 

 

Figuur B.1: Links tekening 

halve proefopstelling  voor de 

kabelwerking, Rechts de 

verschillende fases tijdens de 

proef [11] 
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B.1.2 Resultaten proef 

Bij alle testen werd er waargenomen dat er eerst een drukboog ontstond tot aan een bepaalde belasting 

(±7kN), en vervolgens  knikte  de constructie door. Door deze grote vervorming (±75mm) ging de kracht in de 

vijzel verloren vandaar dat er een sprong in de grafiek zit. Zodra de doorbuiging bij ± 190 mm weer stabiel was 

ontstond er een fase waarin kabelwerking zich ontwikkelde waarbij de belasting weer opnieuw werd 

opgebouwd. Het grootste gedeelte van de balken bezweek zodra de onderwapening uitscheurde vlakbij de 

oplegging bij een doorbuiging van 5 to 7% (±275 tot 385 mm) van de dubbele overspanning van 5,49m. Dit 

gebeurde niet plotseling. Nadat de staven begonnen uit te scheuren moest de belasting nog wel worden 

opgevoerd om het te laten bezwijken. Echter in sommige gevallen lag de trekband iets lager en vloeide de 

wapening in de uitkraging voordat de onderwapening uitscheurde. Hierdoor ontstond een kabel van de 

oplegging links tot aan de oplegging rechts over de dubbele overspanning. De belasting die hierbij opgenomen 

kon worden was hoger. In deze gevallen was de maximale uitbuiging  ongeveer 10% van de dubbele 

overspanning,  

De instorting werd uiteindelijk veroorzaakt door het breken van de trekbanden op het einde van het element 

omdat deze maar een geringe rotatie kon ondergaan tussen het proefstuk en zijn oplegging. Wanneer in 

werkelijkheid de tussenondersteuning wegvalt is de drukboog werking mogelijk negeerbaar. 

Gebaseerd op deze test resultaten concludeerde Regan in [11] dat een “succesvolle ontwikkeling van 

kabelwerking vereist dat de onderdelen in kwestie niet alleen treksterkte bezitten maar ook ductiliteit, welke 

grotendeels bepaald is door de detaillering van de wapening in lengterichting”. De ductiliteit die Regan noemt 

is afhankelijk van de geconcentreerde rotatie locaties (scharnieren) want daar mag de wapening niet breken 

voordat er kabelwerking is ontwikkeld. Boven aan de grafiek 6.1 is een doorsnede van de lengte en van de 

breedte te zien, waarbij in de lengte doorsnede in het midden de voeg die de verloren ondersteuning 

representeert is te zien. 

 

 
 
 

5  Doorbuiging 5-7% van dubbele   
     overspanning grootste deel van     
     de proefstukken bezweek op deze  
     manier 
3  Doorbuiging 10% van dubbele over-                  
    spanning. Bij deze proefstukken lag de  
    bovenwapening lager waardoor de  
    doorbuiging ook meer de vorm van   
    een kabel had. 
9  Doorbuiging flink groter maar kracht  
     veel lager. Trekband wapening was  
    2Ø6mm i.p.v. 2Ø8mm.  
15 Voorgespannen onderschil 
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Grafiek B.1: Kracht vervorming  1e serie proeven [11] 
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B.1.3 Tweede serie proeven 

Bij de tweede serie proefstukken van het type 2 loopt de trekband door in de sparing in de lengterichting van 

de overspanning dicht tegen de onderkant van het prefab element, zie bovenaan Grafiek A.2. Hierdoor bezat 

het element veel buig weerstand zelfs nadat de drukboog fase was overschreden. Een duidelijke daling 

(doorknik punt) in belasting in de vijzel trad niet op en het element boog langzaam door  in een lineaire 

buigvorm en nadat er zich scheuren gingen ontwikkelen boog het steeds meer in een kabel vorm. Het 

bezwijken van de doorsnede trad vervolgens bij de oplegging op. In grafiek 4 is de drukboog fase te zien waarbij 

de kracht toeneemt dan daalt doordat de constructie doorknikt en vervolgens zie je dat de belasting weer 

toeneemt vervolgen zullen er bij de 2e en 3e top in de grafiek wederom scheuren in het element ontstaan. Bij 

grafiek 16 hebben ze de trekband wapening gehalveerd ten op zichtte van de wapening in de 

hoofdoverspanning. Bij grafiek 14 is er glad zacht staal gebruikt in plaats van hoge sterkte staal bij grafiek 16. 

Dit leidde in het begin van de kabelwerking tot grote doorbuiging bij een lage belasting maar de uiteindelijke 

bezwijkbelasting en doorbuiging was veel groter.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

B.1.4 Dynamische proef  

Bij één proef werd de middenondersteuning plotseling weggehaald, bij dezelfde belasting als waarbij dit 

gecontroleerd gebeurde met hydraulische vijzels belasting, en daarbij bezweken de elementen niet maar de 

doorbuiging was wel 50% groter. 

Bij de tweede proef waarbij de middenondersteuning plotseling werd weggehaald bij een belasting die 56% 

minder was dan bij de hydraulische proeven bezweek het element wel door uittrekking van de wapening bij de 

tussenvoeg. Regan concludeerde hieruit dat naast sterkte ook ductiliteit van belang is om kabelwerking in de 

constructie te verkrijgen. 

B.1.5 Proeven met verschaalde constructies 

Wilford & Yu [13] hebben onderzoek gedaan aan het Imperical Collage in Londen (ICL). Daar hebben zij 

verschaalde constructies zoals in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. is weergegeven beproefd. Hierbij werd 

de randkolom op punt 7 verwijderd. Hierdoor ontstonden er vloeilijnen vanuit de hoeken 1 en 3 naar punt 7, 

 4   Wapening schil 4Ø8mm  en in            
      druklaag 2Ø12mm 
       
14  Zelfde detaillering als 16 maar dan met   
      ronde gladde zacht stalen trekbanden   
      fy=370 N/mm2 
 
16  Zelfde detaillering als bij 4 maar dan  
      met 2Ø8 in druklaag i.p.v. 2Ø12mm 
     
17  Voorgespannen onderschil en trekband  
       van vervormd voorgerekt hoge sterkte  
       staal. fu=679 N/mm2 
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Grafiek B.2: Kracht vervorming 2e proevenserie [11] 
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waarbij de gehele constructie van de kolommen 1,3,4 en 5 werd gelift. Bezwijken van de constructie trad op 

doordat de staven die door de vloeilijnen liepen braken. Uit deze proeven bleek dat er geen toonaangevende 

kabelwerking in de constructie optrad. Hierdoor is besloten om te starten met proeven op kleinere 

schaalmodellen en platen, om te onderzoeken of daarin wel kabelwerking op kan treden. Dit is dan ook de 

aanleiding voor het onderzoek van Regan. 

 

B.1.6 Conclusie 

Uit de eerste testen op het Imperial Collage London en het Polytechnic of Central London (PCL) blijkt dat 

kabelwerking effectief is voor het overspannen van een verloren ondersteuning. In sommige gevallen laat het 

ook zien dat weerstand tegen de in het vlak lasten kunnen worden ontwikkeld in de vloer constructie. 

In de meeste prefab constructies, is het oppervlak van de kabelverbindingen veel kleiner dan die van de 

hoofdwapening in het element, de gehele vervormbaarheid is afhankelijk van de verdeling van de 

hechtspanningen over de trekband. De hecht/slip eigenschappen van een wapeningstaaf geeft normaal grote 

verlengingen, maar het zal geen gelijkmatige verankering van vloei krachten toestaan, zonder dat er bochten of 

hoeken zijn toegepast. 

De betere hechting van vervormde staven kan leiden tot bros bezwijken, voornamelijk waar geconcentreerde 

rotaties optreden aan de eindes van de elementen. Dit betekent dat trekbanden, ontworpen voor alleen de 

minimale weerstand die voorgeschreven staan in verschillende huidige normen voor constructies, mogelijk 

breken voordat enige kabelwerking zich heeft ontwikkeld, en dat trekbanden worden aanbevolen of er moeten 

grote oppervlakken aan wapening zijn gebruikt. Grote staaf diameters geven meer slip dus de condities in 

balken zouden daardoor minder streng moeten zijn dan die voor platen. 

Een andere factor die invloed heeft op de gehele vervormbaarheid, is het risico van het vormen van een 

incomplete kabelwerking. Dat wil zeggen het hebben van korte horizontale uitkragingen links op het einde van 

de dubbele overspanning, met alleen onder wapening die de kabelwerking verbindt aan de uitkragingen. Deels 

bros bezwijken kan optreden wanneer onderwapening uit de constructie wordt getrokken. 

De basisvereisten voor membraanactie onder trek zijn drievoudig. Het onderdeel in kwestie moet treksterkte 

bezitten en uittrekbaar zijn, en ofwel het element zelf of de omgevende constructie moet is staat zijn om de 

benodigde horizontale steun te kunnen leveren. 

 
 

 

Figuur B.2: Proefopstelling verschaalde constructies, vloer op 

8 kolommen [11] 
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“much more work is needed on the overall behaviour of Floor systems with lost supports and a 

series of small-scale model tests has just been started” [11] 

B.1.7 Bruikbaarheid onderzoek 

Ondanks dat het onderzoek uit 1975 stamt en daarmee erg gedateerd is, geeft het wel de potentie weer om 

kabelwerking als weerstandsmechanisme op te laten treden na het wegvallen van een tussenkolom. 

Uit het onderzoek blijkt, dat naarmate de trekband lager ligt, kabelwerking beter kan optreden. Dit kan 

mogelijk invloed hebben op de detaillering.  

 

B.2 Promotieonderzoek S. Orton 

In deze paragraaf wordt het promotieonderzoek van S. Orton [14] uit 2007 getiteld ‘Development of a CFRP 

system to Provide Continuity in Existing Reinforce Concrete Buildings Vulnerable to Progressive Collapse’  

samengevat. De samenvatting beslaat die gedeeltes die gaan over kabelwerking. 

B.2.1 Doel onderzoek 

Door een gebrek aan doorgaande wapening in bestaande betonnen gebouwen is de kwetsbaarheid voor 

voortschrijdende instorting groot. Om hier iets aan te doen wordt onderzocht of met behulp van Carbon Fiber 

Reinforced Polymer (CFRP) het gebrek aan doorgaande wapening kan worden opgevangen om zo 

voortschrijdende instorting te voorkomen. 

Dit onderzoek richt zich op het aanbrengen van CFRP op balken in gewapende betonnen gebouwen, om zo te 

voorzien in voldoende continuïteit in de balken zodat kabelwerking op kan treden. 

B.2.2 Opzet onderzoek 

in 2007 testte S. Orton acht balken om te kijken naar verschillende krachtspaden en voor het ontwikkelen van 

continuïteit en kabelwerking in gewapende betonnen balken. De proefstukken waren met een half verschaald 

t.o.v. de werkelijkheid, en de gewapende betonbalken waren 30’= 9,14 m lang, 15,2 cm breed en 30,5 cm hoog. 

De schematische test opstelling is weergegeven in Figuur B.3. De testopstelling zag er in werkelijkheid uit zoals 

weergegeven in Figuur B.4. Bij de proefopstelling werd de belasting (rode pijltjes) doormiddel van (hydrolyse) 

vijzels omhoog  aangebracht. 

 
Figuur B.3: Schematische weergaven proefopstelling [14] 

 

1,8 m 
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    Figuur B.4: Foto proefopstelling in laboratorium, waarop de belastingpunten zijn aangeduid  [14]  

 

B.2.3 Proef NR-2 zonder doorgaande wapening 

De wapening bestaat uit staven Ø10 mm en Ø12 mm welke ongeveer equivalent zijn aan de halve schaal 

versies van het prototype balk. Bij de test NR-2 (Non Retrofit) waarbij de wapening niet doorliep en geen CFRP-

matten zijn aangebracht, werd gevonden dat de trekkrachten voor kabelwerking werden doorgegeven vanuit 

de positieve moment wapening via de haarspelden naar de negatieve moment wapening. 

Ondanks dat een balk zonder doorgaande wapening weinig tot geen buig capaciteit bezit, was het toch 

mogelijk een kracht van 10,2 kN per belastingpunt in de drukboog fase op te nemen. Daarna ontstonden er 

scharnieren: zowel links en rechts van de midden kolom, als op het einde van de negatieve moment wapening. 

In de balk was op dat moment nog een drukkracht totdat de balk een doorbuiging bereikte van 43,1 cm 

ongeveer 5% van de overspanninglengte. Dit is vergelijkbaar met de resultaten van Regan [16]. De drukkracht 

in de balk gaat bij ±17 inch, zie Grafiek A.3, over in een trekkracht. Dit is te zien doordat de ‘axial load’ positief 

wordt en dus overgaat van een drukkracht naar een trekkracht. Vanaf dit punt begint kabelwerking op te 

treden. Tijdens deze fase kon de kracht oplopen tot 23,1 kN per belastingpunt. Daarna werd de test gestopt 

omdat de balk bezweek. Dit gebeurd op het einde van de balk omdat daar het beton niet goed verdicht was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de schematisering te verduidelijken is de proefopstelling in figuur 6.6 verticaal gespiegeld. 

 

Drukboog fase 

Kabelwerking fase 

Grafiek B.3: Verticale en axiale krachten t.o.v. verplaatsingen voor proef NR-2 [14] 
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locaties hoofd 
scharnieren 
locatie 

locaties secundaire scharnier   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierboven  in, Figuur A.6, is schematisch de plaats waar scharnieren ontstaan weergegeven, voor een balk met 

niet doorgaande wapening, zoals proefstuk NR-2. 

 

B.2.4 Proef CR-1 met doorgaande wapening 

 Bij test CR-1 (Continous Reinforcement) met doorgaande wapening, zie Figuur B.7, boven, werd gevonden dat 

de balk 22,2 kN (±5 kip) per belastingpunt in de drukboog fase, zie Grafiek B.4, op kon nemen. Daarna 

ontstonden er scharnieren links en rechts van de midden kolom. Daarna bij een doorbuiging van ±265 mm brak 

de positieve moment wapening, zie Figuur B.7 links onder. Dit kwam doordat een balk met doorgaande 

wapening niet in staat is om extra trekkrachten te dragen vanwege de gelimiteerde vervormbaarheid in de balk 

zodat er pas een scharnier kan ontstaan wanneer de wapeningsstaven braken.  

 

Figuur B.5: Bezweken proefstuk NR-2 [14] 

Figuur B.6: Schematisering plaat scharnieren [14] 

Locaties hoofd scharnieren 

Grafiek B.4: Verticale en axiale 

kracht t.o.v. Verplaatsing [14] 
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Hierdoor daalde de kracht naar 13,3 kN bij een doorbuiging van ±400 mm hierbij brak de negatieve moment 

wapening bij het rechter belastingpunt, zie Figuur B.7 rechts onder. En gedroeg de balk zich daarna hetzelfde 

als bij de test zonder doorgaande wapening. Wanneer er grotere wapeningsstaven waren toegepast dan 

hadden er scharnieren kunnen ontstaan bij de ondersteuningen en was de wapening intact gebleven voordat 

kabelwerking was bereikt. Uiteindelijk bezweek het element door het bezwijken van de doorgaande wapening. 

 

  

 
Orton concludeert in [14] dat de kabelwerking begint nadat de balk een bezwijkmechanisme heeft gevormd, of 

de balk niet langer in staat is om de toegevoegde verticale belastingen op buiging te kunnen weerstaan. Orton 

benoemt dat een gewapende betonnen balk gemodelleerd kan worden als stijve rechthoekige blokken tussen 

de scharnieren en dat de doorbuiging waarbij kabelwerking begint direct afhankelijk is van de balkhoogte. Uit 

de proeven in [14] bleek dat de stijfheid afhankelijk is van de axiale verlenging van de balk, welke afhankelijk is 

van de lengte van de balk en vloeien in de balk. 

 

B.2.5 Model kabelwerking 

Een model om kabelwerking te analyseren is ontwikkeld om zo het mechanisme beter te begrijpen. Een 

systeem van evenwichtsvergelijkingen was gebruikt om de relatie tussen de belasting en de doorbuiging te 

beschrijven voor een gewapende betonnen balk onder kabelwerking. Met de kennis van de kracht-verplaatsing 

relatie en de te verwachte axiale trekkracht, kunnen de effecten van kabelwerking op de rest van de 

constructie worden bepaald. Het analyse model was gebaseerd op de resultaten van de balk met niet 

doorgaande negatieve wapening, op deze plaats waren Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) matten 

aangebracht, zie Figuur B.8. 

Figuur B.7: Boven proefopstelling CR-1 met doorgaande wapening, Links onder het bezwijken van de positieve moment 

wapening, Rechts onder het bezwijken van de negatieve moment wapening [14] 
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Bij deze proef NM-2 (Negative Moment Retrofit) ontstond er een scharnier bij de oplegging links en in het 

midden van de balk waar de kolom werd verwijderd rechts, zie figuur 6.9. Hierdoor vervormde de balk als een 

stijf blok tussen de oplegging en de middenkolom. De CFRP en de negatieve moment wapening voorzien in een 

doorgaande trekband voor kabelwerking.  

 

 

 

Figuur B.9: Links schematisering balk zonder doorgaande wapening maar met CFRP-matten ter plaatse van het negatieve 
moment, rechts balk vervormd zich als een stijf blok [14] 

Voor de evenwichtsbeschouwing is aangenomen dat de balk vervormd als een stijf blok, en dat er 

buigweerstand is bij de oplegging links. Uit evenwicht volgt dan: 

                           
 

 
 

 

 
      

Hieruit volgt dat de axiale trekkracht A is: 

   
    

 
   

Deze vergelijking is alleen geldig nadat kabelwerking is begonnen en ∆ groter is dan 0. 

Om de reactie van de balk onder kabelwerking te bepalen, moet de axiale verlenging van de balk ook 

meegenomen worden. Deze axiale verlenging (δL) komt door de verplaatsing van de oplegging en de balk 

verlenging. Verlening door geometrie of door slip in de verbinding moet eerst optreden voordat kabelwerking 

kan optreden, zie Figuur B.10. 

 

 

oplegging 

L/2 L/2 

P 

∆ P/2 

A 

Figuur B.8: Proefstuk NM-2 met CFRP-matten (oranje lijn) [14] 
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De 1e oorzaak van axiale verlening komt door de rotatie van de balk δr. Zodra de balk begint te roteren neemt 

zijn horizontale projectie toe totdat het de lengte van de diagonaal van de balk bereikt. Wanneer de balk 

verder roteert neemt deze weer af. Kabelwerking treed pas op nadat de balk zijn maximale verlenging heeft 

bereikt, of de doorbuiging gelijk is aan de balkhoogte ∆ = h. 

De 2e oorzaak van axiale verlenging is door verplaatsing van de oplegging δs. De waardes voor deze verlenging 

zijn gebaseerd op de metingen van de axiale verplaatsingen aan het einde van de balk. Voor echte gebouwen 

zijn deze waardes afhankelijk van de stijfheid van het omgeven gebouw. 

De 3e oorzaak van axiale verlening is door het verlengen van de balk zelf δe. In het beginstadium van 

kabelwerking, het staal in de brede scheur bij de middenkolom heeft al gevloeid en een verlenging ondergaan. 

Wanneer er meer axiale trek in de balk komt, gaat een groter percentage van het staal vloeien en verlengt de 

balk axiaal. Uiteindelijk vloeit de wapening over de gehele lengte van de balk.  

             

De axiale verlenging van de balk was verdeeld in bijdragen voor de verschillende gedeeltes van balk een 

gedeelte voor negatieve onder en bovenwapening, een gedeelte voor positieve wapening en CFRP, en voor het 

gescheurde gedeelte in het midden waarbij de wapening heeft gevloeid.  

 

B.2.6 Conclusies 

Balken zonder doorgaande wapening kunnen kabelwerking bereiken als trekkrachten doorgegeven worden 

tussen de positieve en negatieve moment wapening via de beugels. 

Dit werd bij proef NR-2 aangetoond, en kwam waarschijnlijk doordat bij het verschalen van de balk er geen 

kleinere beugels toegepast konden worden dan Ø10 mm waardoor deze mogelijk veel te sterk waren in 

verhouding tot de rest van de balk, en daardoor dus de krachten konden overdragen van de positieve naar de 

negatieve moment wapening. 

CFRP is gebruikt om te voorzien in doorgaande positieve moment wapening in een gewapende betonnen balk 

en was in staat om de capaciteit van de balk te verhogen voordat kabelwerking zich kon ontwikkelen. Echter 

het scharnier dat zich vormde aan het einde van de CFRP mat, had niet genoeg rotatie vervormbaarheid om 

Figuur B.10: Verlening door geometrie [14] 

δg = verlenging door geometrie, maximale  
        verlenging treed op wanneer ∆ = h 
δg = h * sin Ѳ – L *(1-cos Ѳ) 

Ѳ  = arctan  
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kabelwerking te bereiken voordat de wapening brak. De continuïteit van de balk was verdwenen en de balk viel 

terug in het gedrag van een niet versterkte balk. Geen van de positieve moment verbetering was in staat de 

belasting van 2(DeadLoad + 0,25LifeLoad), voorgeschreven in de General Services Administration (GSA) om 

voortschrijdende instorting te voorkomen, te halen. 

CFRP is ook gebruikt om te voorzien in doorgaande negatieve moment wapening, zie Figuur B.9. Deze 

verbetering was echter wel in staat om de gewenste belasting 2(DL+0,25LL) te halen om voortschrijdende 

instorting te voorkomen. In beide testen vormde er zich een scharnier bij de oplegging en deze had voldoende 

vervormbaarheid om kabelwerking te bereiken. Nadat deze was bereikt had de CFRP voldoende trek capaciteit 

133,4 kN om de hoge axiale belasting benodigd voor kabelwerking te bereiken. 

Verbeteringen met CFRP wanneer ze goed zijn ontworpen (aangebracht op locaties die niet zorgen dat 

wapeningsstaven breken voordat kabelwerking zich kan ontwikkelen, op de plaats van de negatieve moment 

wapening) zijn in staat kabelwerking te verzorgen en reduceren de kwetsbaarheid tegen voortschrijdende 

instorting. 

Een verbetering met CFRP kan ook zo worden ontworpen dat hij voortschrijdende instorting voorkomt door de 

buigcapaciteit te verhogen, op de plaats van de positieve moment wapening. Hierbij is wel een veel grotere 

hoeveelheid CFRP nodig. 

Een balk met doorgaande wapening berekend volgens de ACI-318 hoofdstuk 7, was niet in staat om de 

belasting om voortschrijdende instorting te weerstaan te bereiken. De doorgaande wapening had niet genoeg 

rotatie vervormbaarheid om kabelwerking te bereiken voordat de wapeningsstaven braken. 

Kabelwerking ontstaat nadat er in de balk zich een bezwijk mechanisme onder buiging heeft ontwikkeld, en de 

balk de verticale last niet meer onder buiging kan dragen. De doorbuiging waaronder kabelwerking begint, is 

direct afhankelijk van de hoogte van de balk. 

De stijfheid of de helling van de kracht-verplaatsing grafiek, is afhankelijk van de axiale verlenging van de balk 

welk grotendeels afhankelijk is van de lengte van de balk (verlenging door geometrie) en van het vloeien van de 

wapening in de balk. 

De vergelijkingen voor kabelwerking zijn toegepast op een prototype constructie op volledige schaal. De 

resultaten gaven aan dat als de details van de dwarswapening kabelwerking toestonden in een niet verbeterde 

balk, dat een verbetering met CFRP de doorbuiging onder kabelwerking met 3% verminderde. De axiale 

krachten veroorzaakt door kabelwerking zijn vervolgens op het 3D model aangebracht van het gebouw, en het 

model liet zien dat het gebouw in staat was om weerstand te bieden aan de belastingen gegenereerd door de 

kabelwerking wanneer de vloeren waren meegenomen in het model. 

 

B.2.6.1 Alles omvattende conclusie: 

Een verbetering met CFRP kan de kwetsbaarheid voor voortschrijdende instorting in gewapende betonnen 

gebouwen verminderen. 
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B.2.7 Aanbevelingen 

De capaciteit van ander onderdelen om weerstand te bieden tegen voortschrijdende instorting moet worden 

onderzocht.  

De capaciteit tegen voortschrijdende instorting van de vloeren en kolommen boven de verwijderde kolom 

moet worden onderzocht. 

Analyse modellen voor kabelwerking moeten worden verbeterd. Deze modellen moeten de axiale trek, en 

vloeien van de wapening in de balk beter simuleren.  

Extra testen op balken om kabelwerking te onderzoeken, waarbij de verlenging van de balk wordt gemeten 

kunnen de model parameters verbeteren. Met als einddoel een volledig model waarmee een geheel gebouw 

op voortschrijdende instorting kan worden berekend.  

 

B.2.8 Bruikbaarheid onderzoek 

In [14] is duidelijk naar voren gekomen dat kabelwerking om voortschrijdende instorting te voorkomen een 

goed weerstandsmechanisme is. Ook wordt aangetoond dat er zich eerst een mechanisme van 

drukboogwerking ontwikkelt en zodra de doorbuiging gelijk is aan de balk hoogte   ∆ = h over gaat in 

kabelwerking. 

Om de fase kabelwerking te bereiken, is het wel van belang dat er voldoende rotatie vervormbaarheid op kan 

treden in de ontwikkelde scharnieren. Dit blijkt voor balken met doorgaande wapening een probleem te zijn, 

omdat een scharnier zich pas kan ontwikkelen zodra de onderwapening is gebroken.  

Dit effect kan juist positief werken bij prefab betonbalken, waarbij de wapening niet doorgaat en de 

randwapening wanneer op de juiste manier aangebracht voor de kabelwerking kan zorgen. 

 

B.3 Afstudeeronderzoek R.A. Nirna 

In deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van het afstudeeronderzoek uit 2010 van R.A. Nirna over 

‘Simplified model for reinforced  concrete beams under caternary action’ [15] In dit afstudeerwerk is de 

aanbeveling ‘verbeteren van analyses modellen voor kabelwerking, uit het promotieonderzoek van S. Orton 

[14] onderzocht en uitgewerkt. Orton was bij dit afstudeeronderzoek [15] dan ook supervisor.  

 

B.3.1 Doel onderzoek 

Op het moment is er weinig informatie en onderzoek over alternatieve weerstandsmechanismes tegen 

voortschrijdende instorting. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van versimpelde modellen om het 

kracht verplaatsingsgedrag voor elke gewapende betonnen balk te voorspellen op basis van materiaal, 

geometrie en ontwerp parameters. Dit zal gebeuren voor het weerstandsmechanisme kabelwerking, zie Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden. 
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Figuur B.11: Balk onder kabelwerking [15] 
 

Het voorgestelde versimpelde model bevat een balk element en een systeem van veren. Die representeren het 

kracht verlenging gedrag en het moment rotatie gedrag van een gewapende betonnen balk element.   

 

B.3.2 Uitwerking onderzoek 

Twee type modellen zijn gemaakt: een model voor balken zonder doorgaande wapening, zie figuur 6.13, en een 

model voor balken met doorgaande wapening, zie figuur 6.14. Bij dit onderzoek is primair gekeken naar 

kabelwerking in gewapende betonnen balken. Kabelwerking weerstaat verticale belasting door het mobiliseren 

van axiale trek door de gewapende betonnen balk. 

De veer eigenschappen in de modellen zijn gebaseerd op materiaal, geometrie, en ontwerp parameters. De 

trek definitie van de axiale verleningsveer is benaderd bij een stalen gemodificeerde spanning-rek kromme om 

de ongelijke spanning in het staal over de lengte van de balk in rekening te brengen. Het eindige elementen 

programma ANSYS is gebruikt voor het analyseren van de modellen. De resultaten van de modellen zijn daarna 

vergeleken met experimentele testen op gewapende betonnen balken van S. Orton [14], zie Figuur B.14 en 

Figuur B.15, en Sansani & Kropelnicki. Goede overeenkomsten van de modellen met de experimenten zijn 

daarbij gevonden. 

 

B.3.3 Opbouw model 

Het model bestaat uit tweedimensionale niet-lineaire twee knoops balkelement, waarbij elke knoop drie 

vrijheidsgraden heeft. De balk, een BEAM3 element, kan uniforme trek,druk en buiging opnemen. De betonnen 

drukveer en de stalen rek veer die aan het einde van het element de moment rotatie capaciteit representeren, 

zijn gemodelleerd met een COMBIN39 element , zie Figuur B.14 en Figuur B.15 onderste plaatjes. Een 

COMBIN39 element bestaat uit twee knopen, waarbij de relatie hiertussen is gegeneraliseerd vanuit een trek 

en druk en kracht verplaatsing grafiek. Elke knoop heeft 3 vrijheidsgraden, verplaatsingen in x,y en z richting. 

Het element heeft eveneens grote verplaatsingscapaciteit. 

 

 

 

 

T  = Trekkracht 
ql = Verticale kracht, geeft weerstand tegen zwaartekracht 
H  = Horizontale kracht 

T T 
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Model zonder doorgaande wapening Model met doorgaande wapening 

  

 
 

 
 
 

Model zonder doorgaande wapening Model met doorgaande wapening 

  

  
 
 

B.3.4 Conclusies 

Gevonden werd dat de modellen bestaande uit veren en balk elementen, het gedrag van gewapende betonnen 

balken onder kabelwerking goed voorspellen. Dit is te zien in Grafiek A.5 en Grafiek A.6, waarbij de grafieken 

van het eindige elementen model samenvallen met de grafieken uit de proefresultaten van Orton. 

 

 

 

 

Figuur B.14: Boven schematisering balk Orton zonder 

doorgaande wapening, Onder ANSYS model [15] 

Figuur B.15: Boven schematisering balk Orton met 

doorgaande wapening, Onder ANSYS model [15] 

Figuur B.12: Foto proefopstelling bezweken balk zonder 

doorgaande wapening [14] [15] 

Figuur B.13: Foto proefopstelling bezweken balk met 

doorgaande wapening [14] [15] 
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Model zonder doorgaande wapening Model met doorgaande wapening 

  

 
  

De keuze welk model wordt gebruiken hangt af van de continuïteit van de wapening. Balken met doorgaande 

negatieve moment wapening vereisen een model dat de moment rotatie reactie ter plaatse van de oplegging 

representeert. Balken zonder doorgaande wapening hebben geen moment weerstand aan het einde van het 

balk element, omdat er daar alleen of boven of onder wapening zit. 

De axiale verlening van de balk kan worden vertegenwoordigd door een gemodificeerd spanning-rek kromme 

voor staal. De modificatie brengt de niet uniforme verdeling van spanning over de balk in overeenstemming 

met de werkelijkheid.  

 Voor balken met doorgaande wapening, de modificatie vertraagd effectief het begin van het vloeien 

van de wapening en elimineert het vloei plateau.  

 Voor balken zonder doorgaande wapening, de modificatie is vergelijkbaar, maar het effectieve vloeien 

treed op bij een lagere waarde van rek. 

 

B.3.5 Aanbevelingen 

De vereenvoudigde modellen moet met meer experimentele testen op gewapende betonnen balken onder 

kabelwerking worden vergeleken. Dit zal de modellen bekrachtigen, of leiden tot verbeteringen. 

 

B.3.6 Bruikbaarheid onderzoek 

Het onderzoek laat zien dat met eenvoudige modellen het gedrag van een constructie bij het verwijderen van 

een randkolom goed te benaderen is. Echter gaat het ook bij dit onderzoek om in het werk gestorte 

constructies en zullen de modellen voor prefab betonconstructies er mogelijk anders uitzien. Zo is er bij prefab 

betonconstructies geen doorgaande wapening, alleen een trekband in de randvoeg. 

 

Grafiek B.5: Verticale belasting - verplaatsing grafiek van 

Orton's testen vergelijken met vereenvoudigde modellen 

zonder doorgaande wapening [15] 

Grafiek B.6: Verticale belasting - verplaatsing grafiek van 

Orton's testen vergeleken met vereenvoudigde modellen               

met doorgaande wapening [15] 
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B.4 Afstudeeronderzoek S.M. Stinger 

In deze paragraaf wordt het afstudeeronderzoek uit 2011 van S.M. Stinger over ‘Evaluation of alternative 

resistance mechanisms for progressive collapse’ [16] Samengevat. In dit afstudeerwerk is de aanbeveling 

‘testen moeten worden uitgevoerd om de bijdrage van vloeren of kolommen boven de verwijderde kolom aan 

de weerstand tegen voortschrijdende instorting te onderzoeken, uit het promotieonderzoek van S. Orton [14] 

onderzocht en uitgewerkt. Orton was bij dit afstudeeronderzoek [16] dan ook supervisor. 

 

B.4.1 Algemeen 

De General service Administration (GSA) definieert voortschrijdende instorting als een geval wanneer “locaal 

bezwijken van een primair constructieve component leidt tot de instorting van de verbonden onderdelen” [16] 

wat leidt tot verdere instortingen. Daarmee treed een ‘domino’ effect op en de uiteindelijke instorting is 

disproportioneel aan de originele instorting. 

Bij ontwerpen tegen instortingen wordt alleen buiging in balken beschouwd om weerstand te bieden. Echter 

zijn er meerdere mogelijkheden die weerstand bieden tegen voortschrijdende instortingen bij gebouwen zoals: 

kabelwerking, Vierendeelwerking, drukboogwerking, en zelfs invulwanden kunnen een bijdragen leveren. 

Mechanismes die weerstand bieden tegen voortschrijdende instorting: 

 Bij kabelwerking of membraan werking, ontstaan er flinke doorbuigingen doordat de verticale 

krachten door horizontale trekkrachten in de elementen moeten worden opgenomen. 

 Bij raamwerk of vierendeel werking  wordt weerstand geboden tegen de krachten door de 

momentverbindingen tussen de balken en kolommen. 

 Bij drukboog werking wordt er gebruik gemaakt van de axiale weerstand van de omgevende 

constructie steunberen. Ook het roteren van de balken wordt tegengegaan zodat er een drukboog kan 

ontstaan. 

 Invulwanden verhogen de stijfheid en zorgen voor uitkraging werking om verticale krachten te 

weerstaan. 

De reden dat deze mogelijkheden niet in de normen staan is dat er maar een beperkte hoeveelheid informatie 

over de effectiviteit van de mogelijkheden is en dat er geen mogelijkheid is om hieraan te rekenen. Ondanks 

dat, demonstreren verscheidene instortingen dat alternatieve mechanismes een volledige instortingen van een 

gebouw kunnen voorkomen of althans vertragen zodat mensen gered kunnen worden. 

 

B.4.2 Doel onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is het beter begrijpen van aan instorting weerstand biedende mechanismes bij 

gewapende betonnen gebouwen. Het is nodig om het effect van deze weerstandsmechanismes te bestuderen 

omdat ze niet beschouwd worden in analyses. Er is gebrek aan bewijs van hun effectiviteit en aan het begrip 

hoe de capaciteit ervan te bepalen. 

In het onderzoek zijn drie frames onderzocht bestaande uit drie kolommen en twee vloeren die verschaald zijn 

met een verhouding van ¾. Bij frame: 

1. Loopt de wapening niet door,  

2. Loopt de wapening wel door (moment frame) 
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3. Zijn de vakken tussen de 1e en 2e balk gedeeltelijk gevuld met metselwerk. Ook hier loopt de wapening 

niet door.                                    

Kabelwerking ontstaat doordat trekkrachten door de balk worden overgedragen naar de rest van de 

constructie. Kabelwerking onder trek wordt pas effectief als de verplaatsing ongeveer 7 tot 10% [16] van de 

dubbele overspanning is. Ondanks dat dit een grote 

doorbuiging is voor een vloer, voorkomt het wel 

dat de vloer bezwijkt en op de onderliggende vloer 

terecht komt wat voor een neerwaartse 

kettingreactie zou kunnen zorgen.  

De trekkracht in de balk kan worden opgenomen 

door de doorgaande wapening. Wanneer deze niet 

aanwezig is en positieve en negatieve wapening wel, 

dan kan dit alsnog via de beugels, zie Figuur B.16.  De diameter van de beugel en de afstand tussen de beugels 

is dan wel van invloed. 

Sasani and Kropelniciki [35] ondervonden dat er zich bij een balk kabelwerking ontwikkelde in de bovenste 

wapeningsstaven, en dat de onderwapening was gebroken. 

Regen [16] deed onderzoek naar prefab vloeren, Orton [14] deed het voor balken, en Yi en Kunnath [36] deden 

slechts één raamwerk van 4 stramienen en 3 verdiepingen  met doorgaande wapening 

 

B.4.3 Normeringen 

De eerste implementatie van regels om voortschrijdende instortingen te voorkomen werden geïntroduceerd in 

1972 in het Verenigd Koninkrijk na de instorting van Ronan Point in 1968. De Britisch Sandards vereiste 

aandacht voor voortschrijdende instortingen in gebouwen hoger dan 5 verdiepingen en voorwaardes voor 

constructieve trekbanden. In de jaren ’70 onderzocht, The United States Department of Housing and Urban 

Development’s Operation Breakthroug, het probleem van voortschrijdende instortingen in de V.S. met de focus 

op constructies bestaande uit betonnen panelen. In de jaren ’80 begon het American Concrete Institute (ACI) 

met het implementeren van aanbevelingen voor meer constructieve samenhang. Echter bevatten de codes 

geen specifieke aanbevelingen voor weerstand tegen voortschrijdende instortingen.  Instanties van de V.S. 

overheid, Department of Defense and General Services Administration (GSA) hebben wel enkele ontwerp eisen 

ontwikkeld om voortschrijdende instorting te voorkomen. Zoals ‘het voorzien van doorgaande onderwapening 

in de verbinding, dit is essentieel bij het ontstaan van een dubbel overspanning’.  

Door een gedeelte van de onderwapening door te laten lopen kan kabelwerking worden voorzien. Echter deze 

aanbevelingen zijn niet ontworpen om voortschrijdende instortingen te weerstaan, het zijn alleen 

“toepassingen voor een goed gebouw” met constructieve samenhang. Het is geen garantie dat doorgaande 

wapening voorziet in kabelwerking. 

 

 

Figuur B.16: Doorgeven kabelkrachten via beugels [16] 
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B.4.4 Opzet experiment 

Allereerst is door [16] een ontwerp gemaakt van een veel voorkomend kantoor gebouw in de Verenigde Staten 

met een afmeting van 6 beuken (6* 7,32 = 43,92 m) bij 3 beuken (3*7,32 =21,96 m) en 6 verdiepingen hoog 

(6*3,66 = 21,96 m) zie figuur 6.16 linker plaatje. Uit dit kantoor gebouw is vervolgens een fragment gehaald van 

2 beuken en 2 verdiepingen. Dit fragment is vervolgens verschaald naar en kwart, zie Figuur B.17, rechter 

plaatje. 

 
 

 
Om het reactie frame te maken heeft hij het rekenmodel in RISA aangepast naar een situatie waarbij de kolom 

over twee verdiepingen en de vloeren voor de helft waren vernietigd. Vervolgens heeft hij van het 

overgebleven model de stijfheden gebruikt om daarmee het reactieframe uit te rekenen en te maken. Bij de 

middenkolom net onder de bovenste balk zit een kraag om het frame tegen zijdelings uitknikken te steunen. 

Daarboven drukt de vijzel op het frame. Aan het uiteinde van de balken zitten nog meters om horizontale trek 

en drukkrachten te meten, en Lineair Veranderlijke Differentiaal Transformatoren (LVDT) voor de 

verplaatsingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur B.17: Links ontwerp veel voorkomend kantoorgebouw in de V.S., rechts fragment uit dit kantoorgebouw dat is 
gebruikt om testen op uit te voeren [16] 
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B.4.5 Resultaten proeven raamwerken 

B.4.5.1 Raamwerk zonder doorgaande wapening 

In Figuur B.17 is een wapeningstekening te zien voor het raamwerk zonder doorgaande wapening. 

  

De primaire scheuren traden op, zie Figuur B.19 links, bij het begin van de overspanning op ongeveer 500mm 

vanaf de kolom waar de negatieve wapening niet doorliep. Omdat er daar geen wapening zat kon de balk 

‘gemakkelijk’ open scheuren en daar ontstonden dan ook scharnieren. De andere scheuren ontstonden bij de 

middenkolom waar de positieve wapening slechts 40 mm doorliepen in de kolom. Hier ontstonden dan ook 

eveneens scharnieren. De secundaire scheuren ontstonden op ±500 mm van de middenkolom, daar waar de 

negatieve moment wapening eindigde. Het bezwijken trad vervolgens op door het uitscheuren van de 

negatieve wapening uit de beugels, ter plaatse van de middenkolom, zie  Figuur B.19 rechts. 

 

  

  
De balk bij dit onderzoek onderscheidt twee fases van weerstand zie Grafiek A.7: 

1. Zodra er  scheuren en scharnieren ontstaan vormt er zich een drukboog tot ±2 inch 

2. Zodra de drukzone inscheurde en de horizontale steunen verbrijzelde, verloor de drukboog zijn steun 

en ontstaat er kabelwerking, vanaf ±12 inch 

Figuur B.18: Wapeningstekening voor raamwerk zonder doorgaande wapening [16] 

Figuur B.19: Links ontstaan van scharnieren, Rechts breken beugels en uitscheuren bovenwapening  [16] 

Primaire scheuren 

Secundaire scheur 



Hoofdstuk C Analytische beschouwing kabelwerking 

|145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.4.5.2 Raamwerk met doorgaande wapening 

In Figuur B.20 is een wapeningstekening te zien voor het raamwerk met doorgaande wapening. 

  

 
In het begin reageerde het raamwerk elastisch op de belasting. Daarna ontstonden er scheuren op ±300 mm 

vanaf de rand van de kolom, zie Figuur B.21 links, op de plaatsen waar de kortere negatieve moment 

wapeningsstaven eindigde. Wanneer de belasting vervolgens verder toenam verbrijzelde het beton compleet 

en hing het letterlijk alleen nog aan de wapeningsstaven. Waarvan later de onderste ook nog eens bezweken. 

Bij de tussenkolom ontstonden er scheuren op het einde van de overlappingslas. Nadat de onderwapening bij 

de tussenkolom was gebroken moest de negatieve bovenwapening de last dragen, zie Figuur B.21 rechts. 

 

Grafiek B.7: Verticale kracht – verplaatsing [16] 

Figuur B.20: Wapeningstekening raamwerk met doorgaande wapening [16] 
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Ook bij deze proef, zie Grafiek A.8, wordt er in de balk onderscheid gemaakt tussen twee fases van weerstand: 

1. Zodra er  scheuren en scharnieren ontstaan vormt er zich een drukboog 

2. Zodra de drukzone inscheurde en de horizontale steunen verbrijzelde, verloor de drukboog zijn steun 

en ontstaat er kabelwerking. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B.4.5.3 Raamwerk zonder doorgaande wapening met gedeeltelijke invulwand 

In Figuur B.22 is een wapeningstekening te zien voor het raamwerk zonder doorgaande wapening, maar met 

gedeeltelijke invulwand. Dit representeert een frame met ramen, of een parkeergarage met korte wanden. De 

gedachte achter deze proef is om de drukboogfase te verhogen, door het aanbrengen van de invulwand 

waardoor er zich een drukboog in deze wand kan ontwikkelen. Om de druk in de invulwand te meten zijn er 

LVDT’s aan de achterzijde van de wand aangebracht.  

 

Figuur B.21: Links ontstaan van scharnieren, Rechts dragen belasting door negatieve bovenwapening [16] 

Grafiek B.8: Verticale kracht – verplaatsing [16] 
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De eerste scheuren traden op bij het begin van de overspanning waar de negatieve wapening niet doorliep en 

daar ontstonden dan ook scharnieren, zie Figuur B.23 links. De scheuren liepen door tot in de wand. De andere 

scheuren ontstonden naast de middenkolom bij het einde van de niet doorlopende negatieve wapening. Hierbij 

kwam de wand los van de balk. Het bezwijken trad vervolgens op door het uitscheuren van de negatieve 

wapening uit de beugels. Het ontstaan van de primaire en secundaire scheuren is overeenkomstig met proef 1. 

Echter de kracht van 12,8 kN die kan worden opgenomen tijdens de drukboog fase is hoger dan de kracht van 

10,4 kN bij een frame zonder invulwand tijdens de drukboog fase.   

  

  
De balk bij dit onderzoek 

onderscheidt wederom twee 

weerstand fases, drukboog gevolgd 

door kabelwerking. In Grafiek A.9 is 

te zien dat de verticale belasting 

daalt tot 0. 

 

 

Figuur B.22: Wapeningstekening raamwerk zonder doorgaande wapening met gedeeltelijke invulwand [16] 

Figuur B.23: Links bezweken frame met invulwand, Rechts breken beugels en uitscheuren bovenwapening. Ook is te zien 
dat de muur van de balk is losgescheurd en eraf is gevallen [16] 

Primaire scheuren 

Secundaire scheur 

Grafiek B.9: Verticale kracht - verplaatsing [16] 
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B.4.5.4 Resultaten 3 proeven gecombineerd 

Het raamwerk met de doorgaande wapening had een hogere belastingcapaciteit bij kleine doorbuigingen 

doordat de buigcapaciteit twee keer zo hoog was als voor de andere twee raamwerken. Mogelijk dat deze hoge 

buigstijfheid al voldoende is om een instorting te voorkomen. 

Het frame met doorgaande wapening kon met 36,9 kN de hoogste belasting dragen, voordat hij bezweek, 

onder kabelwerking hoewel het frame  van de niet doorlopende wapening  daar met 36,4 kN eveneens dichtbij 

kwam, zie Grafiek A.10. Het toevoegen van doorgaande wapening verhoogt dus niet de capaciteit tijdens de 

kabelwerking fase. Dit komt doordat de rotatiecapaciteit van de scharnieren beperkt was waardoor de 

doorgaande wapening brak tijdens deze fase.  

Hierdoor is het wapeningsprincipe (in deze 

fase bij allebei geen doorgaande 

wapening) hetzelfde, waardoor de 

bezwijkbelasting met 0,5 kN verschil 

vrijwel gelijk is. Wel ontstaan de 

scharnieren ±200 mm dichter bij de 

randkolommen waardoor de buigvorm wat 

minder steil is dan die bij de niet 

doorlopende wapening. 

Het frame met de invulwand had een 

grotere doorbuiging voordat het bezweek. 

Dit komt waarschijnlijk doordat de stijfheid 

van de horizontale balk, door de belasting 

van de wand, lager was, of omdat het de 

ontwikkeling van het tweede scharnier 

heeft vertraagd en daarmee ook de vervorming 

van de balk. De vervorming is daardoor iets 

gelijkmatiger.  

 

B.4.6 Conclusie 

Het doel van dit onderzoek was om de mechanismes die instortingen van gewapende betonnen constructies 

voorkomen beter te begrijpen en hun capaciteit te bepalen. 

De volgende mechanismes zijn onderzocht: drukboog, kabelwerking en de bijdrage van een invulwand. Door 

het beter begrijpen van de effecten van deze gevarieerde mechanismes om weerstand te bieden tegen 

instortingen, wordt een stap gemaakt naar het doel: het creëren van een set richtlijnen om voortschrijdende 

instortingen te voorkomen. 

Het raamwerk met doorgaande wapening bereikte een belasting van 25,8 kN onder buiging in combinatie met 

boogwerking t.o.v. 10,4 kN bij het frame met de niet doorgaande wapening. 

Vervolgens bereikte het raamwerk met de doorgaande wapening een belasting van 36,9 kN onder 

kabelwerking t.o.v. 36,4 kN bij de niet doorgaande wapening.  

Grafiek B.10: Verticale kracht - verplaatsing van de drie 

raanmwerken gecombineerd [16] 
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De weerstand bij een frame met doorgaande wapening onder buiging in combinatie met boogwerking van 36,9 

kN, zou voldoende kunnen zijn om weerstand te bieden tegen de belasting van 31,4 kN na verwijdering van een 

tussenkolom. Echter de vervormbaarheid wordt daarmee wel beperkt. 

De implementatie van balken met doorgaande wapening vergroot de weerstand van de buigstijfheid aanzienlijk 

ten opzichte van de balken zonder doorgaande wapening. Echter de toename van de buigstijfheid beperkt de 

vervormbaarheid van de scharnieren. Wanneer deze vervormbaarheid is bereikt, dit is wanneer de doorgaande 

staven zijn gebroken, gedraagt het frame zich hetzelfde als bij de niet doorgaande wapening. Daarom verbetert 

doorgaande wapening wel de weerstand tegen instortingen, maar wanneer de belastingen bij een instorting 

hoog zijn dan zal het niet significant beter presteren dan een raamwerk zonder doorgaande wapening. Daarom 

zijn de huidige ACI aanbevelingen die doorgaande wapening vereisen in de rond om lopende balken niet 

voldoende om weerstand te bieden aan voortschrijdende instorting van een raamwerk. 

De balken waarbij de wapening niet doorliep waren slechts in staat om maar 40% van de buigsterkte te leveren 

ten opzichte van de balken waarbij de wapening wel doorliep. Voor kabelwerking was er nauwelijks verschil. 

Doordat de invulwand maar gedeeltelijk was en met een lage kwaliteit mortel heeft het nauwelijks bijgedragen 

in de drukboog fase. De belasting was met 12,8 kN dan ook slechts 23% hoger dan de 10,4 kN die bij het frame 

zonder de invul wand werd bereikt. In de fase onder kabelwerking presteerde het zelfs minder 33 kN. Dit kwam 

o.a. doordat het grootste gedeelte van de invulwand al was bezweken voordat kabelwerking optrad. De 

verschillen in de resultaten zouden daarom ook goed in de test opstelling en de materiaal eigenschappen en de 

locatie van scharnieren kunnen zitten. 

Wanneer de meetresultaten verschaald worden naar een ‘werkelijke’ constructie volgens de United Facilities 

Criteria en het Agencies of U.S. Goverment, Department of Defense (DoD) document Design of Buildings to 

Resist Progressive Collapse, dan zorgt de toegenomen belasting in de aangrenzende beuken die ontstaan is 

door het wegvallen van een kolom voor een uniforme belasting op de balken van 34,4 kN/m. De capaciteit die 

is bereikt bij de test was 40,3 kN/m ofwel het frame zou een instorting weerstaan.  

 

B.4.7 Aanbevelingen 

Om de test resultaten van de frames te verifiëren zouden er meer testen op hetzelfde frame uitgevoerd 

moeten worden. 

Testen zouden uitgevoerd moeten worden voor een frame met doorgaande wapening en invulwand. En hierbij 

zou er ook gevarieerd kunnen worden met de hoogte van de wand. 

Testen zouden uitgevoerd moeten worden op volledige schaal om zo meer correcte resultaten te krijgen, 

omdat het verschalen van resultaten onnauwkeurig is. 

Testen zouden uitgevoerd moeten worden op frames met betonnen vloerplaten om ze daarna te vergelijken 

met frames zonder betonnen vloerplaten. 

Het is nodig om analyse methodes te ontwikkelen om het gedrag en capaciteit van drukboog en kabelwerking 

te voorspellen. 
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B.4.8 Bruikbaarheid onderzoek 

Het onderzoek toont aan dat de bezwijkmechanismes: boog- en kabelwerking op treden en dat daarmee 

voortschrijdende instorting voorkomen kan worden. 

Het toont ook aan dat om de kabelwerking fase te bereiken de wapeningsstaven bij balken met doorgaande 

wapening breken vanwege de beperkte vervormbaarheid, en dat vervolgens de bezwijkbelasting even hoog is 

als die voor balken zonder doorgaande wapening. Dit ondersteunt de toepassing van trekbanden bij prefab 

betonconstructies om kabelwerking te verkrijgen en daarmee voortschrijdende instorting te voorkomen. 

 

B.5 Promotieonderzoek B. Engström 

In deze paragraaf wordt het promotieonderzoek van B. Engström [20] uit 1992 getiteld ‘Ductility of tie 

connections in precast structures’ samengevat. De samenvatting beslaat die gedeeltes die gaan over 

trekbandverbindingen. 

 

B.5.1 Doel onderzoek 

De aanleiding voor het onderzoek is dat prefab betonconstructies uit ‘losse’ elementen bestaan en omwille van 

de constructieve samenhang zijn voorzien van trekbandverbindingen. Deze verbinding is mogelijk in staat om 

trekkrachten door te geven, en de constructie te voorzien van een alternatieve draagweg. In dit onderzoek [20] 

is een methode ontwikkeld, waarmee de krachtverplaatsing eigenschappen van een trekband verbinding in de 

plastische fase kan worden voorspeld. 
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C.  Analytische beschouwing kabelwerking 

Om voortschrijdende instorting te voorkomen worden door zowel de algemene Eurocode 1 [3] als die voor 

betonconstructie Eurocode 2 [25], trekbanden voorgeschreven. Dit is een passieve ontwerpstrategie waarbij 

een lokale schade door een onbekende oorzaak wordt geaccepteerd, en dat door middel van trekbanden een 

alternatieve draagweg wordt gevonden waardoor herverdeling van krachten mogelijk is. Om te kunnen 

beoordelen of trekbanden inderdaad effectief zijn om een voortschrijdende instorting te voorkomen, zal er in 

dit hoofdstuk eerst specifiek gekeken worden naar kabelwerking. Hierbij worden dynamische aspecten buiten 

beschouwing gelaten. 

 

C.1 Kabelconstructies 

 Kabelconstructies worden doorgaans veel 

toegepast bij lichte draagconstructies. Een van de 

bekendste toepassing is die bij kabelbruggen, zie 

Figuur C.1, waarbij grote overspanningen van 

meer dan een km met enkel liggers en zonder 

kabels niet mogelijk zou zijn. De reden hiervoor is 

dat kabels in tegenstelling tot balken geen 

momenten, dwarskrachten of drukkrachten 

kunnen opnemen. Hierdoor worden ze enkel op 

trek belast. Kabels bezitten dan ook enkel 

stijfheid in hun (axiale) lengterichting. Wanneer je 

een kabel met in het midden een verticale kracht perfect recht en strak zou willen hebben, dan is daar een 

oneindig grote horizontale kracht aan de uiteinden voor nodig. Een kabel is alleen onder vervorming in staat 

om weerstand te kunnen bieden aan belasting loodrecht op de kabel. Zodra de kabel door een belasting begint 

te vervormen wordt de axiale stijfheid geactiveerd. Hierdoor ontstaat er een trekkracht in de kabel die de 

belasting naar de steunpunten overdraagt. Bij het steunpunt wordt deze trekkracht T ontbonden in een 

horizontale component H en een verticale component R. Hierbij geldt dat hoe groter de verticale zakking hoe 

lager de horizontale kracht. Een kenmerk van een kabel is wel dat bij een bepaalde zakking w de horizontale 

component H constant is in elke snede. Dit geldt ook voor de verticale component wanneer de kabel in het 

midden belast is door een puntlast. Wanneer dit door een gelijkmatig verdeelde belasting gebeurt dan is de 

verticale component niet constant maar neemt deze toe naarmate de snede dichter bij de opleggin is. 

Omdat een kabel pas weerstand kan bieden aan een belasting nadat hij vervormt is, wordt om de krachten in 

de kabel te bepalen uitgegaan van de vervormde toestand.  

 
 
 
 
 

 

 

Figuur C.1: Akashi Kaikyo brug, Japan overspanningen                                        

0,9 – 2 – 0,9 km. De pylonen zijn 283 m hoog 
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C.1.1 Middenkolom 

 
Zodra een middenkolom wegvalt, zie figuur c.3, dan moeten de in de vloergelegen interne trekbanden Ti over 

as-2 en as-B de constructie opvangen en de krachten herverdelen naar de overgebleven constructie. In de EC1 

wordt de kracht die de interne trekband op moet nemen bepaalt door vergelijking:      

Ti = 0,8 sLp  

waarin:   
s [m] = de afstand tussen de trekbanden 
L [m] = de lengte van de trekband 
p [kN/m2] = gk + ψqk 
    

gk [kN/m2] = de karakteristieke waarde van de permanente belasting 
qk [kN/m2] = de karakteristieke waarde van de veranderlijke belasting 
ψ  = momentaanfactor voor de buitengewone belastingcombinatie 

ψ2,1 = 0,3 voor categorie B: kantoorruimtes 
    

R [kN] = het te dragen gedeelte van een vloerveld 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Om membraanwerking onder trek te kunnen bereiken zijn er drie dingen nodig:  

1. het element in kwestie moet een bepaalde hoeveelheid treksterkte bezitten 

2. het element in kwestie moet een bepaalde hoeveelheid uitrekbaarheid (rek) bezitten 

3. het element zelf of de rest van de constructie moet in staat zijn om de horizontale weerstand te 

kunnen verzorgen. 

 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 A 

B 

C 

s 

s 

L 

L 

Ti = 0,8 sLp 

Wegvallen 
middenkolom 

Ti  

Ti  

Ti  

R 

Figuur C.2: Afmeting lastvlak bij wegvallen middenkolom, en 

geactiveerde trekbanden [23] 
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Een vergelijkbaar gedrag van de constructie 

werd gevonden bij proeven uitgevoerd op het 

Imperial Collage te Londen (ICL) [11], zie figuur 

c.4. Hier werd een in het werk gestorte vloer 

ontworpen om te overspannen in één richting, 

maar er werd verdeelwapening aangebracht in 

de richting loodrecht hierop.  Vervolgens kon 

er na het wegvallen van de middenkolom  

membraanwerking optreden doordat de 

wapening in twee richtingen was aangebracht, 

en de horizontale weerstand werd verzorgd 

door de drukring die zich in de vloerschijf had 

ontwikkeld. 

 
 
Bij het Stufib rapport [23] 

wordt, zo lijkt het, gebruik 

gemaakt van het onderzoek van 

Regan. Na het wegvallen van de 

middenkolom zal er een reactie 

kracht R vanuit de vloerlast 

ontstaan, dat moet worden 

opgenomen door een 

samenspel van druk- en 

trekkrachten om op die manier 

evenwicht in de constructie te 

kunnen vormen.  Hierbij zullen 

de drukkrachten zich 

ontwikkelen in de vloerschijven, 

en de trekkrachten in de 

trekbanden. In figuur c.5, zijn de 

drukkrachten in de vorm van 

een ruit weergegeven dit komt doordat de trekbandwapening niet gelijkmatig verdeeld is maar gegroepeerd. 

De werkelijkheid zal tussen de drukring en drukruit inzitten en mede afhankelijk zijn van de verhouding tussen s 

en L. 

Om tot evenwicht te komen wordt een vierkant vloerveld (s = L) beschouwd.  

De eis aan de interne trekbanden vanuit de EC1 is: Ti = 0,8 s*L*p . Dit wil zeggen dat de trekkracht in beide 

trekbanden niet groter mag zijn dan 80% van de resulterende actiekracht R. 

De actiekracht R voor een middenkolom is opgebouwd uit vier keer een kwart van ieder vloerveld s * L, 

vermenigvuldigd met de daarop werkende de belasting p ofwel:  

R = 4 * ¼ sLp   
 

 

  

Figuur C.3: Ontstaan drukring, en membraanwerking  in een 

vloerplaat na verwijdering van een middenkolom [11] 

Figuur C.4: Schematisering drukring en membraanwerking door  [23] 
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De schematisering van figuur c.5 is vereenvoudigd tot één driehoek zoals weergegeven in figuur c.5: 

 

 

 

   
 

 
         

       
     

 

Figuur C.5: (a) Vereenvoudigde schematisering van figuur A.5, (b) verhouding zakkingen ten opzichte van elkaar 

 
Aan de hand van de gevonden verhoudingen wordt een uitdrukking voor de zakking ∆ bepaald: 

                                                    
  

  
         

  
  

  
        

 

 
       

  

 
      

   
  

    
  omdat 2L = s+L    

   

 
  

 

C.1.2 Randkolom 

 
Voor de situatie bij het wegvallen van een randkolom, zoals weergegeven in figuur c.6, wordt eenzelfde 

beschouwing gegeven als die bij de 

middenkolom is gebruikt. 

Hierbij stelt Eurocode 1 echter de eis 

voor de kracht in de trekband langs 

de omtrek van To= 0,4 sLp [3] 

De reactiekracht R voor een 

randkolom is opgebouwd uit twee 

keer een kwart van ieder vloerveld 

s*L, vermenigvuldigd met de daarop 

werkende belasting p ofwel:  

R = 2 * ¼ sLp   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur C.6: Verwijdering randkolom 
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De schematisering van figuur c.6, is vereenvoudigd tot de krachten driehoek zoals in figuur c.6te zien is 

 
 

 

 

   
 

 
         

       
     

 

Figuur C.7: (a) Vereenvoudigde schematisering van figuur A.7, (b) verhouding zakkingen ten opzichte van elkaar 

Aan de hand van de gevonden verhoudingen wordt een uitdrukking voor de zakking ∆ bepaald: 

                                  

  
  

    
       

 

    
 

 
In het stufib rapport: ‘Constructieve samenhang van bouwconstructies’ zegt men:  

“Bij de beschouwing van een randveld met bijbehorende randkolom kan het in  figuur c.6 
geschetste krachtenverloop, minder goed optreden. Het probleem zit vooral in de 
drukkrachten in de vloerschijven. Met name de drukkracht die noodzakelijk is om evenwicht te 
maken met de trekkracht in de interne trekband ontbreekt. Deze interne trekband is daarom 
in de beschouwde situatie niet effectief. Dit leidt tot een situatie dat bij de aangegeven 
grootte van de trekband langs de omtrek van To=0,4sLp, de verplaatsing δ tweemaal zo groot 
moet worden om evenwicht te krijgen met de reactiekracht in de kolom als dat dit het geval is 
bij het wegvallen van een middenkolom”.[23] 

 
Dit betekent dat om evenwicht te krijgen de verplaatsing twee maal zo groot moet worden. Ofwel: 

                    
   

 
     

   

 
  

 Omdat we een vierkant vloerveld beschouwen geldt s = L   2 s = 2 L  s+L = 2L 

    
   

 
     

  

 
     

 

   
 

Dit is echter een verschil van 20% met de eerder gevonden   
 

    
 

Vervolgens doet de Stufib studiecel 2 [23] de aanbeveling om de capaciteit van de trekbanden langs de omtrek 

te verhogen tot To= 0,8 sLp. 

Deze aanbeveling doet men om de zakking van de middenkolom en de randkolom gelijk te houden. 

Want de zakking zou zonder aanbeveling 2x zo groot zijn voor de randkolom dan die voor de middenkolom. Dit 

komt doordat ondanks de belasting bij de randkolom de helft is van die bij de middenkolom, ook de 

trekbanden gehalveerd zijn naar 2 ten opzichte van 4 bij de middenkolom. En van de 2 overgebleven 

trekbanden bij de randkolom is de sterkte zonder aanbeveling ook nog eens gehalveerd tot 0,4 sLp ten opzichte 

van 0,8 sLp bij de middenkolom. 

 

∆ 

L 

       

 

R = 2* ¼ sLp : ∆ 

s=L 

2*To 

(a) (b) 
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Ter verduidelijking zijn bovenstaande gegevens in tabel c.1 samengevat. 

 

 Middenkolom Randkolom 

Belasting  R = 4 * ¼ sLp  R = 2 * ¼ sLp 

Trekbandkracht Ti = 0,8 sLp  To = 0,4 sLp 

         

      
 

 

   
 

       

         
 

 

  
  

 

   
 

       

         
 

 

 
  

zakking   
   

 
     

   

 
  

Aanbeveling  To = 0,4 sLp verhogen  To = 0,8 sLp 

         

      
 

     

   
 

       

         
 

 

  
  

zakking    
   

 
  

                          Tabel C.1: Vergelijkingen met en zonder aanbevling stufib rapport [23] 

Wanneer wordt uitgegaan van de eis uit de EC1 dus zonder aanbeveling zou voor een stramienmaat van 7,2 x 

7,2 m een zakking gevonden worden voor de randbalk van: 

    
   

 
 

       

 
 = 4,8 m of met de zelf afgeleide zakking 

   

    
 = 5,76 m 

 
Het moge duidelijk zijn dat bij een gangbare verdiepingshoogte van 3,6 m voor kantoren, de randbalk + vloer 

op de ondergelegen verdieping terrecht komt. Dit veroorzaakt een pannenkoek effect wat leidt tot een 

voortschrijdende instorting. 

Wanneer wordt uitgegaan van de aanbeveling uit het stufib rapport [23] dan zou voor een stramienmaat van 

7,2 x 7,2 m een zakking gevonden worden voor de randbalk van: 

    
   

 
 

       

 
 = 2,4 m 

 
Dit zou betekenen dat er een vluchthoogte van 3,6 – 2,4 = 1,2 m over blijft. Dit zou een acceptabele zakking van 

de randbalk kunnen zijn mocht het niet dat de kanaalplaatvloer bij een dergelijk grote zakking van de oplegging 

afschuiven en alsnog een pannenkoek effect kunnen veroorzaken. 

Om deze reden en om kabelwerking goed op te kunnen laten treden wordt door E. Burnett[6] een doorbuiging 

van 10% van de dubbele overspanning aanbevolen. Dit zou betekenen: 

    
   

  
 

       

  
 = 1,44 m 

 
Wanneer men deze zakking zou overnemen dan zou dat leiden tot een verhoging van de eis in de EC1 voor de 

trekband in de omtrek naar: 

 To= 2,55 sLp 
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C.1.3 Momentenevenwicht 

 
Op basis van momentevenwicht kan eveneens de kracht in de trekband bepaald worden. Zoals eerder al 

vermeld kan een kabel pas weerstand bieden aan een belasting nadat hij vervormd is. Daarom wordt voor het 

bepalen van de krachten in de kabel uitgegaan van de vervormde toestand.  

De trekband wordt daarbij volgens figuur c.9 geschematiseerd, met een zakking w. 

 

 
 
 

 
De krachten zijn dan: 
             
  

 
        

   
  

  
 

 
De trekkracht T volgt dan uit: 

         
 
  

 
       

  

  
 
 

   
 
  

 
  

    

 
   

 

 
 
 

   

 
Aan de hand van deze gevonden trekkracht T in de trekband kan eveneens de eerder gevonden aanbeveling 

voor de EC1 bij een zakking van 10% van de dubbele overspanning worden bepaald: 

    

 
   

   

    
 
 

              

 
 
 

 

Figuur C.8: Schematisering kabelwerking voor bepaling momentenevenwicht 
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D. Materiaaleigenschappen betonstaal 

In deze bijlage worden in het kort de materiaaleigenschappen van betonstaal besproken, waar ze vandaan 

komen en hoe ze bepaald worden. Doorgaans is bij het construeren met gewapend beton de sterkte van 

betonstaal het belangrijkste, maar zodra naar de vervormingscapaciteit van een trekband uitgevoerd met 

betonstaal wordt gekeken, is de ductiliteit (taaiheid) van betonstaal het belangrijkste. 

 

D.1 Staalsoorten 

Wanneer er in een constructie betonstaal wordt toegepast, kan gekozen worden uit de soorten: 

 Hoogwaardig, Warmgewalst betonstaal HWL 

 Hoogwaardig, Koudvervormd betonstaal HKN 

 

D.1.1 Hoogwaardig Warmgewalst betonstaal HWL 

Hoogwaardig Warmgewalst betonstaal HWL (de L staat voor Lasbaar) wordt verkregen door het warmwalsen 

van walsblokken of gewalste halfproducten tot staven (met een lengte van 8 tot 20 m). Na het walsen wordt 

het betonstaal luchtgekoeld (wordt nauwelijks nog gedaan omdat het te duur is) of  geforceerd met water 

gekoeld. De sterkte-eigenschappen van betonstaal worden verkregen door de chemische samenstelling, 

gecombineerd met de speciale nabehandeling, het geforceerd met water koelen. Door het geforceerd met 

water koelen van de staven worden de sterkte-eigenschappen met circa 100 à 200 N/mm2 verhoogd. Bij deze 

staalsoort is een duidelijke vloeigrens waarneembaar zoals in grafiek c.1a te zien is. De rek bij maximale 

belasting bedraagt circa 12 à 16%. Dit type betonstaal wordt aangeduid met HWL. In de Eurocode 2 wordt het 

aangeduid met B500B en mogelijk wordt het ook als B500C geleverd. Hierbij duiden de A,B en C de 

ductiliteitsklasse aan. 

De nieuwe B500C is vooral bedoeld voor gebieden met kans op het optreden van aardbevingen, maar kan ook 

zinvol zijn voor betonconstructies waarin grote vervormingscapaciteit is vereist, zoals bij trekbanden. 

 

D.1.2 Hoogwaardig Koudvervormd betonstaal HKN 

Hoogwaardig Koudvervormd betonstaal HKN (de N staat voor Netten) wordt verkregen door warmgewalste 

staven als basismateriaal, een speciale nabehandeling te geven door middel van het koud walsen of koud 

trekken van de staven. De sterkte-eigenschappen van het betonstaal worden verkregen door de chemische 

samenstelling, gecombineerd met de speciale nabehandeling. Zo had het basismateriaal, eerst een vloeitraject 

zoals in grafiek c.1a  te zien is tussen punt 1-2, maar doordat de staven koudvervormd worden tot halverwege 

punt 3 en 4, verdwijnt het vloeitraject en ontstaat grafiek c.1b. Door het koud walsen of koud trekken van de 

staven worden de sterkte-eigenschappen met circa 150 à 200 N/mm2 verhoogd. Hierbij wordt de vloeigrens 

bepaald met behulp van de 0,2%-rekgrens. De resterende rek bij maximale belasting bedraagt 3 à 5%. Het 
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betonstaal FeB 500 HKN wordt in de Eurocode 2 aangeduid met B500A, echter een verbeterde FeB 500 kan ook 

voldoen aan B500B. 

 

D.2 Materiaaleigenschappen van betonstaal 

De treksterkte van betonstaal wordt bepaald door middel van een trekproef, waarbij een stalen staaf op trek 

wordt belast tot aan breuk. Tijdens deze proef, zie grafiek c.1a, kan een onderscheid gemaakt worden tussen 

de volgende gebieden: 

 0-1  lineair elastisch gebied, hierin is de wet van Hooke (σ = E*ε) geldig 

 1-2  niet elastisch vloeigebied, hierin neemt de (blijvende) vervorming en de rek toe 

 2-3  verstevingingsgebied, hierbij neemt de spanning toe, niet elastisch materiaal gedrag 

 3-4  voortgaande vloei 

 4-5  insnoeringsgebied, tot breuk van de staaf bij 5 

 

 
Om de materiaaleigenschappen van betonstaal beter toegankelijk te maken voor berekening, wordt het σ-ε-

diagram voor betonstaal, zie grafiek c.1, geschematiseerd tot een bi-lineair σ-ε-diagram, zie grafiek c.2. Het is 

volgens de Eurocode toegestaan om bij het bi-lineair σ-ε-diagram een hellende bovenste tak te hanteren. Voor 

staven klasse A is de maximale sterktetoename in deze tak 5%, voor klasse B 8% en voor klasse C 15 – 35%. De 

bijbehorende rekken εud zijn gelijk aan 90% van de rek εuk bij maximale belasting (punt 4 grafiek c.1a): klasse B 

90% van 5%, Klasse C 90% van 7,5%. Deze reductie heeft met de 10% onderschrijdingskans te maken. Wanneer 

het betonstaal wordt gerold mag er bij de rek nog 0,5% worden bijgeteld.  Wanneer gebruikt wordt gemaakt 

van het bi-lineaire diagram met de hellende bovenste tak, dan moet de rekgrens gecontroleerd worden. 

Wanneer de horizontale tak wordt gebruikt hoeft dit niet. 

 

 

(a) (b) 

Grafiek D.1: σ-ε-diagram van warmgewalst (a) en koudvervormd (b) betonstaal [31] 
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 Grafiek D.2:  A  geschematiseerd σ-ε-diagram , en                 

B  zoals berekend, waarbij K=(ft/fy)k  [25] 
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E. Afleiding formules statische en dynamische 
weerstand 

In deze paragraaf worden de in het onderzoek van [30] gegeven formules afgeleid. Dit is gedaan om ze beter te 

begrijpen en in een later stadium te kunnen bewerken. 

 

E.1 Beschreven situatie in de literatuur  

De beschreven situatie bestaande uit oneindig stijven platen die met elkaar verbonden zijn door middel van 

trekbanden, dit is weergegeven in figuur e.1, komt uit het onderzoek van [18],[30]. Hierbij zal er zich na 

verwijdering van het middensteunpunt, een alternatieve draagweg vormen door middel van kabelwerking. 

Andere weerstandsmechanismes zoals boog werking en buiging, die ontstaan in de beginfase na verwijdering 

van het middensteunpunt, worden niet meegenomen in dit model. 

De weerstaand die kabelwerking kan leveren is afhankelijk van de verplaatsing in het midden, welke weer 

direct afhankelijk is van de verlening van de drie trekband verbindingen. 

 

 
 

 
De verplaatsing w tussen de elementen (in het onderzoek van [18] zijn vloerplaten beschouwd) valt 

geometrisch te bepalen, zie figuur e.2, waarbij de elementen als oneindig stijf worden beschouwd. De drie 

verplaatsingen w tussen de elementen worden gelijk beschouwd omdat de situatie symmetrisch is, en de 

trekband verbindingen dezelfde eigenschappen bezitten. 
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Figuur E.1: Kabelwerking in prefab elementen, na verwijdering van de middenondersteuning [18],[30] 

Figuur E.2: Schematisering model links, en geometrische bepaling rechts 
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De kwadratische vergelijking wordt vervolgens opgelost, met behulp van de abc-formule waarin:                          
a = 9/4 , b = 3L en c = -a2 parameters invullen geeft: 

   
          

  
    

           
 
    

 

 
 
 

       
 

 
         

 
  

     

 
   

 
       

 
Dit antwoord wordt vervolgens verder vereenvoudigd: 

  

 
            

 
 

 
                

 

 
                

 

Vervolgens links en rechts vermenigvuldigen met            

 
 

 
                         

 

 
                 

 

Wanneer a klein is ten op zichtte van L dan benadert            . Hieruit volgt: 

 
 

 
               

 

 
             

 
 

 
        

       

  
          (E-1) 

 
Nu de verplaatsing w per trekband verbinding is afgeleid, kan de verticale verplaatsing aqz = ½a onder de kracht 
Q berekend worden met: 

     

  
    

      
 

  
    

     
 

  
        

    

 
      (E-2) 

 
Voor het statisch evenwicht in de vervormde toestand ten opzichte van het midden geldt: 
         
  

 
                

 
Omschrijven naar Q 

   
          

 
      substitueer     

    

 
    

             

 
         (E-3) 

 

De statische weerstand kan nu bepaald worden door te stellen              

                  
  

 
        (E-4) 

 
Omdat de maximale statische weerstand direct afhankelijk is van de zakking van de trekband en de maximale 
kracht Nu in de trekband, wordt er een maximale waarde gesteld aan de zakking aqz,max waarbij de neerwaartse 
zakking stopt. 

                        
     

 
        (E-5) 

 
Dit wordt omgeschreven naar: 

    
             

  
     

 

   

 
Door het substitueren van de vergelijking (E-2) wordt de volgende uitdrukking verkregen: 

     
             

  
     

 

     
             

 
   

     

  
  

 

      
               

    
     (E-6)  

 
De hoeveelheid rek-energie die de geroteerde elementen bezitten, wordt bepaald door de 
verlengingscapaciteit van de drie trekband verbindingen, en de kracht in de trekband. Voor energie-evenwicht 
voor de dubbele overspanning, wordt de uitwendige energie gelijk gesteld aan de inwendige rek-energie: 
                                (E-7) 
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Door het substitueren van de vergelijkingen (E-6) kan de volgens [30] de dynamische weerstand bepaald 
worden: 

                    
               

    
     

 
Nu links en rechts delen door           

   
                            

    
  

 
Nu de vergelijkingen (A-2) substitueren en vereenvoudigen 

   
                              

        
 

    

 
                               (E-8) 

 
Uit de hierboven verkregen formules blijkt dat de dynamische weerstand die door kabelwerking wordt 

veroorzaakt, afhangt van de trekcapaciteit, de ductiliteit en de verlenging van de trekband verbindingen.  

 

E.2 Beschouwde situatie onderzoek 

Nu de herkomst van de formules uit [30] bekend zijn, kunnen deze aangepast worden aan de situatie die 

beschouwd wordt in het onderzoek. De beschreven situatie, is weergegeven in figuur e.3, Hierbij zal er zich na 

verwijdering van de randkolom bij stramien B, een alternatieve draagweg vormen door middel van 

kabelwerking. Andere weerstandsmechanismes zoals boog werking en buiging, die ontstaan in de beginfase na 

verwijdering van de randkolom, worden niet meegenomen in dit model. 

 

 
 
 
Een van de aanpassingen aan het model in dit onderzoek, is dat er aan beide zijden van de middenkolom een 

verplaatsing ontstaat van  
 
 
  
  (wk is de bijdrage van de wapening in de kolom). Hierdoor zal de formule (E-1) 

uit [30] veranderen. Voor deze aanpassing zal als eerste de zakking a geometrisch worden bepaald, zie figuur 

e.2, waarbij ook hier de randbalken als oneindig stijf worden beschouwd, zodat de vervorming alleen uit de 

trekbanden zal komen. 
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Figuur E.3: Kabelwerking in randbalk, na verwijdering van een randkolom bij stramien B 
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Het statisch evenwicht in de vervormde toestand blijft gelijk waardoor geldt: 
           

  

 
               

 
Omschrijven naar Q 

          

 
               (E-9) 

         

De statische weerstand kan nu bepaald worden door te stellen              

            
       

 
        (E-10) 

 
Omdat de maximale statische weerstand direct afhankelijk is van de zakking van de trekband en de maximale 
kracht Nu in de trekband, wordt er een maximale waarde gesteld aan de zakking aqz,max waarbij de neerwaartse 
zakking stopt. 

                    
     

 
        (E-11) 

 
Dit wordt omgeschreven naar: 

    
               

  
          (E-12) 

     
De hoeveelheid rek-energie die de doorgezakte elementen bezitten, wordt bepaald door de 
verlengingscapaciteit van de drie trekband verbindingen. Voor energie-evenwicht voor de dubbele 
overspanning, wordt de uitwendige energie gelijk gesteld aan de inwendige rek-energie: 
                                     (E-13) 

 
Door het substitueren van de vergelijking (E-12) en 2aqz = a  kan volgens [30] de dynamische weerstand 
bepaald worden: 

                                 
                    

   
 

 
Nu links en rechts delen door    

   
                                      

                  

 
Als laatste wordt nu de geometrisch bepaalde a ingevuld. 

   
                                      

           
   

 
 
     

 
 
  

 

 
 

                  (E-14) 

 
 

Figuur E.4: Schematisering model links, en geometrische bepaling zakking a rechts 
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