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Samenvatting

Op	16	mei	1968	stortte	een	deel	van	de	Londense	woontoren	Ronan	Point	in.	Door	een	gasexplosie	werd	een	compleet	
wandpaneel werd uit het 22 verdiepingen tellende gebouw gedrukt. Hierdoor verloren de bovenliggende wanden hun 
enige	verticale	steun	en	bezweken	ook.	De	vloeren,	die	door	deze	wanden	gedragen	werden,	verloren	op	hun	beurt	
hun	steun	en	vielen	op	de	onderliggende	vloer,	die	deze	extra	belasting	niet	af	kon	dragen	en	bezweek.	Dit	herhaalde	
zich	bij	de	onderliggende	vloeren.	Deze	kettingreactie	van	bezwijken	van	elementen,	waarbij	de	uiteindelijke	schade	
niet	in	verhouding	staat	tot	de	initiële	schade,	wordt	voortschrijdende	instorting	genoemd.

Mede	 naar	 aanleiding	 hiervan	 zijn	 verschillende	 ontwerpstrategieën	 ontwikkeld	 om	 voortschrijdende	 instorting	 te	
voorkomen.	Één	daarvan	is	het	zodanig	ontwerpen	van	de	constructie,	dat	deze	niet	zal	bezwijken	wanneer	een	ele-
ment, bijvoorbeeld een kolom, wegvalt. De krachten moeten afgedragen worden via een zogenaamde tweede draag-
weg.	In	de	Eurocode	1-1-7	bijlage	A,	wordt	het	aanbrengen	van	trekbanden	in	de	vloer	voorgesteld,	welke	deze	tweede	
draagweg moeten vormen. Wanneer een kolom wegvalt, zou de vloer aan deze trekbanden moeten gaan hangen door 
middel	van	kabelwerking.	In	de	literatuur	is	echter	ernstige	twijfel	of	deze	trekbanden	wel	functioneren	zoals	ze	dat		
verondersteld	worden	te	doen,	met	name	wanneer	een	hoekkolom	in	een	prefab	betonconstructie	wegvalt.

Het doel van dit onderzoek is het nagaan of deze veronderstellingen kloppen en zo ja, welke wijzen er zijn om voort-
schrijdende	 instorting	te	voorkomen	wanneer	een	hoekkolom	wegvalt.	Of	kabelwerking	optreedt,	hangt	af	van	het	
maatgevende	vloeilijnenpatroon.	 In	de	beschouwde	constructies	blijkt	het	benodigde	vloeilijnenpatroon	niet	op	 te	
treden. Als het wel op zou treden, zouden de voorgeschreven trekbanden niet voldoende sterk zijn. De trekbandme-
thode	is	dus	niet	effectief	wanneer	een	hoekkolom	in	een	prefab	betonconstructie	wegvalt.	Ook	andere	mechanismen	
zijn	onderzocht,	maar	deze	blijken	geen	van	allen	effectief.

Het	blijkt	echter	dat	de	constructies	wel	robuust	te	maken	zijn.	Dit	kan	bijvoorbeeld	door	meer	wapening	in	de	con-
structie	toe	te	passen.	Verhogen	van	de	druklaagwapening	kan	uitkragende	vloeren	mogelijk	maken.	Wanneer	geve-
lelementen zijn toegepast, bijvoorbeeld boven een begane grond met kolommen, kunnen deze uitkragen, waarbij 
de horizontale krachten via de trekbanden in de omtrek afgedragen kunnen worden. Bij deze oplossingen dient wel 
rekening	te	worden	gehouden	met	het	opnemen	van	de	schuifkrachten	tussen	op	verschillende	tijden	gestort	beton.	
In het eerste geval is dit het contactvlak van de druklaag op de vloer, in het tweede geval het contactvlak van de boven 
elkaar gelegen gevelelementen.

Ook	kunnen	extra	voorzieningen	toegepast	worden	om	de	robuustheid	van	een	constructie	te	verhogen.	Bij	lage	con-
structies	met	relatief	kleine	vloeroverspanningen	loont	het	de	moeite	om	een	borstwering	op	het	dak	aan	te	brengen,	
waaraan	de	vloeren	kunnen	hangen	in	geval	van	het	wegvallen	van	een	hoekkolom.	Bij	grotere	constructies	kunnen	
invulwanden of trekdiagonalen in de gevel toegepast worden. Hierbij worden echter wel horizontale krachten geïntro-
duceerd, welke in een andere beuk in evenwicht gebracht moeten worden. Vooral het overbrengen van de trekkrach-
ten	naar	een	andere	beuk	zal	extra	aandacht	vragen.

Tot slot is het, in theorie, mogelijk om kabelwerking te forceren. Dit kan enerzijds door de vloer zodanig te wapenen 
dat het benodigde vloeilijnenpatroon maatgevend wordt, anderzijds door geen rechte hoek toe te passen maar bij-
voorbeeld twee van 135 graden. Hierdoor ontstaat als het ware een afgeronde hoek. Dit wordt echter niet aangeraden, 
omdat	nog	niet	duidelijk	is	of	de	constructie	aan	andere	voorwaarden	voor	kabelwerking	voldoen,	zoals	de	ductiliteit	
van de trekbanden of de detaillering. Nader onderzoek naar deze aspecten is noodzakelijk. Daarnaast is het onverstan-
dig om uit te gaan van een bepaald bezwijkmechanisme als niet volledig duidelijk is dat dit op zal treden.

Bij alle pogingen om de robuustheid te vergroten, loont het om het vloerveld zo klein mogelijk te houden. Wanneer de 
vloer uitkraagt, is de benodigde wapening is ongeveer rechtevenredig met het vloeroppervlak. Wanneer kanaalplaten 
met	een	druklaag	toegepast	worden,	zullen	de	krachten	voornamelijk	in	de	langsrichting	van	de	kanaalplaat	afgedra-
gen	worden.	Dit	heeft	tot	gevolg	dat	de	druklaagwapening	op	bepaalde	plaatsen	aanzienlijk	zal	zijn,	in	de	orde	van	
Ø16-100.	Daarnaast	zullen	wringende	momenten	trekkrachten	veroorzaken	in	de	onderschil.	In	langsrichting	zal	dit,	
vanwege	de	voorspanning,	geen	problemen	opleveren.	In	dwarsrichting	zullen	hier	echter	extra	voorzieningen	toege-
past moeten worden. Nader onderzoek hiervoor is noodzakelijk.
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Summary

On	May	16th,	1968,	a	part	of	Ronan	Point,	a	residential	tower	in	London,	collapsed.	Due	to	a	gas	explosion,	a	façade	
panel	was	blown	out	of	the	22	storey	building.	As	a	result,	the	upper	façade	panels	lost	their	support	and	collapsed.	
The	debris	caused	the	collapse	of	the	underlying	floors	and	panels.	This	chain	reaction,	causing	a	damage	much	larger	
than	the	initial	damage,	is	called	progressive	collapse.

The	Ronan	Point	collapse	initiated	research	on	preventing	progressive	collapse.	One	of	the	strategies	is	to	design	the	
structure	in	such	a	way,	that	it	will	not	collapse	if	an	element,	for	example	a	column,	fails.	The	forces	have	to	be	carried	
by	an	alternate	load	path.	In	Eurocode	1-1-7	annex	A,	ties	are	proposed	to	create	this	alternate	load	path.	In	case	of	
failure	of	a	column,	the	floor	is	supposed	to	be	suspended	from	these	ties.	In	literature,	however,	many	express	their	
doubts	whether	these	ties	will	work	as	they	are	supposed	to	do,	in	particular	if	a	corner	column	in	a	precast	concrete	
structure fails.

This	research	aims	to	prove	whether	these	doubts	are	legitimate,	and	if	so,	what	ways	there	are	to	prevent	progres-
sive	collapse	in	case	a	corner	column	fails.	The	effectiveness	of	the	ties	depends	on	the	occurring	yield	line	pattern.	
The	wanted	pattern,	however,	does	not	occur	in	most	structures.	Even	if	it	would	occur,	the	peripheral	ties	would	not	
have	the	necessary	strength	to	prevent	collapse.	Other	alternate	load	paths	are	also	investigated,	but	none	of	them	
appeared	to	be	effective.

It is shown that is possible to increase the robustness of precast concrete structures. This can be done by increasing 
the	reinforcement	in	the	top	layer,	to	make	a	cantilevering	-floor	possible.	In	structures	with	façade	panels,	the	façade	
can	work	as	a	cantilever.	Tension	forces	are	carried	by	the	peripheral	ties.	With	this	solutions,	extra	care	has	to	be	
taken	regarding	the	contact	area	of	at	different	times	casted	concrete.	They	might	not	be	strong	enough	to	resist	the	
longitudinal shear stresses.

Instead of increasing the reinforcement that is already there, one can also choose to add structural elements. In low 
structures	with	relatively	small	spans,	applying	a	beam	on	the	roof	may	prove	beneficial.	Underlying	floors	may	be	
suspended	 from	this	beam.	 In	bigger	 structures,	 infill-walls	or	diagonal	bracing	are	a	better	option.	This,	however,	
introduces	horizontal	forces	which	need	to	be	transferred	to	the	adjacent	bay.	This	requires	extra	attention	when	it	
comes to tension forces.

It	is,	theoretically,	possible	to	impose	the	‘right’	yield	line	pattern	to	make	the	peripheral	ties	effective.	This	can	be	
done	by	reinforcing	the	floor	in	a	way	that	the	preferred	yield	line	becomes	normative,	or	by	designing	the	structure	
with two corners of 135 degrees instead of one of 90 degrees. This is, however, not recommended, as it is not yet 
proven	whether	or	not	other	conditions,	such	as	detailing	and	ductility,	ar	met.	More	research	on	this	field	is	required.	
Moreover, it is not wise to depend on a certain failure mechanism if one is not totally certain it will occur.

In	all	cases,	it	is	beneficial	to	decrease	the	area	of	the	floor.	When	is	chosen	to	increase	the	top	reinforcement	of	the	
floor	to	have	it	act	as	a	contilever,	the	required	reinforcement	is	about	directly	proportional	to	the	floor	area.	If	hollow	
core	 slabs	are	used,	 the	 forces	will	be	mainly	 transferred	 in	 the	 longitudinal	direction	of	 the	 slab.	As	a	 result,	 the	
required	reinforcement	can,	in	some	places,	be	around	Ø16-100.	Also,	torsional	moments	will	cause	tension	forces	in	
the	lower	flange	of	the	slab.	In	longitudinal	direction	this	will	not	be	a	problem,	as	the	slab	is	prestressed.	In	the	trans-
verse	direction,	however,	reinforcement	will	have	to	be	applied.	Which	type	is	preferred	requires	further	investigation.
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Voorwoord

Na bijna een jaar afstuderen ligt hier het eindresultaat van mijn afstudeeronderzoek ter afronding van de master Archi-
tecture,	Building	and	Planning,	richting	Structural	Design,	aan	de	Technische	Universiteit	Eindhoven.

Na	een	tijd	van	oriënteren	op	een	afstudeeronderwerp,	heb	ik	uiteindelijk	gekozen	onderzoek	te	doen	naar	de	tweede	
draagweg	in	prefab	betonconstructies	bij	het	wegvallen	van	een	hoekkolom.	De	uitdrukkelijke	wens	om	bij	een	bedrijf	
af	te	studeren,	bracht	mij	bij	Bestcon,	producent	van	prefab	betonconstructies.	Hier	heb	ik,	naast	goede	begeleiding,	
ook	veel	kennis	van	de	praktijk	op	kunnen	doen,	een	kans	die	je	niet	elke	dag	krijgt.

Graag wil ik een aantal personen bedanken. Mijn begeleiders bij Bestcon, ir. Michael Hermes en ir. Michiel Stokla voor 
hun	opbouwende	kritieken	en	verfrissende	blikken.	Ook	de	begeleiders	vanuit	de	universiteit,	prof.	dr.	ir.	Dick	Hordijk	
en	ing.	Siebe	de	Boer,	wil	ik	bedanken.	Enerzijds	voor	het	mij	stimuleren	de	grote	lijnen	niet	uit	het	oog	te	verliezen,	
anderzijds	voor	het	kritisch	kijken	naar	de	details.	Daarnaast	wil	ik	iedereen	bij	Bestcon	bedanken	die	mij	op	de	één	of	
andere	manier	geholpen	heeft,	voor	inhoudelijke	vragen	over	de	bouw,	het	creëren	van	een	fijne	werkplek	danwel	het	
bijbrengen	van	de	beginselen	van	de	prefab	betonproductie.	Drie	personen	wil	ik	in	het	bijzonder	bedanken.	Ing.	Bart	
Houweling,	voor	de	tijd	die	hij	besteed	heeft	en	de	kennis	die	hij	gedeeld	heeft	over	de	te	beschouwen	ontwerpvari-
anten.		Daarnaast	Martijn	Mathijssen	en	Fons	Spoor,	die	mij	de	gelegenheid	gaven	een	dagje	mee	te	lopen	en	diverse	
interessante projecten te bezoeken.

Eindhoven, juli 2012

Jouke de Boer
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Inleiding

Op	16	mei	1968	stortte	een	deel	van	de	Londense	woontoren	Ronan	Point	in.	Amper	drie	maanden	na	de	oplevering,	
vond	op	de	17de	verdieping	een	gasexplosie	plaats.	Een	compleet	wandpaneel	werd	uit	het	22	verdiepingen	tellende	
gebouw	gedrukt.	Over	de	gehele	hoogte	stortte	een	deel	van	het	gebouw	in,	vier	mensen	kwamen	om	het	leven	[1].

Ronan	Point	was	een	gebouw	in	prefab	beton,	ontworpen	in	de	tijd	dat	dit	type	constructies	nog	relatief	nieuw	was.	In	
de	voorschriften	kwamen	specifieke	maatregelen	voor	prefab	betonconstructies	nauwelijks	aan	bod	[2].	Hierdoor	kon	
het	zijn	dat	de	constructieve	verbindingen	zo	ontworpen	waren,	dat	een	gevelelement	van	Ronan	Point	bij	een	druk	
van 21 kPa (21 kN/m2)	verschoven	kon	worden	[1].	Hoewel	de	constructie	sterk	genoeg	was	om	de	normale	windkrach-
ten	te	weerstaan,	bleek	in	het	geval	van	een	gasexplosie	de	bevestiging	van	het	element	niet	voldoende.

Dit	alleen	zou	echter	niet	tot	de	gedeeltelijke	instorting	hoeven	leiden.	Als	een	tweede	draagweg,	een	alternatieve	
manier	om	belastingen	af	te	dragen,	aanwezig	was	geweest,	was	hooguit	een	deel	van	de	gevel	uit	het	gebouw	gebla-
zen.	Deze	tweede	draagweg	was	echter	niet	aanwezig	in	Ronan	Point.	De	relatieve	onbekendheid	op	dat	moment	met	
prefab	betonconstructies	was	hiervan	de	oorzaak.	Bij	prefab	betonconstructies	zijn	de	verbindingen	over	het	algemeen	
scharnierend,	bij	 in	het	werk	 gestorte	 constructies	 zijn	deze	 vooral	momentvast.	Hierdoor	 zijn	prefab	 constructies	
veelal	statisch	bepaald	of	in	mindere	mate	statisch	onbepaald	dan	in-situ	constructies.	Bij	het	wegvallen	van	een	steun-
punt,	kan	de	laatste	categorie	constructies	de	krachten	meestal	via	een	tweede	draagweg	afleiden,	waardoor	instorting	
voorkomen	wordt.	Bij	prefab	constructies	is	dit	niet	het	geval.	Het	‘natuurlijke’	incasseringsvermogen	van	een	prefab	
betonconstructie	is	kleiner.	Hier	moet	men,	zoals	nu	de	praktijk	is,	rekening	mee	houden	bij	het	ontwerpen.

Bij	de	bouw	van	Ronan	Point	is	hier	echter	geen	rekening	mee	gehouden.	De	gevel-elementen	werden	enkel	gedragen	
door	de	wanden	daaronder.	Door	het	bezwijken	van	één	wand	verloren	de	bovenliggende	wanden	hun	enige	verticale	
steun en bezweken ook. De vloeren, die door deze wanden gedragen werden, verloren op hun beurt de steun en vielen 
op	de	onderliggende	vloer,	die	deze	extra	belasting	niet	af	kon	dragen	en	bezweek.	Dit	herhaalde	zich	bij	de	onderlig-
gende	vloeren.	Deze	kettingreactie	van	bezwijken	van	elementen,	waarbij	de	uiteindelijke	schade	niet	in	verhouding	
staat	tot	de	initiële	schade,	wordt	voortschrijdende	instorting	genoemd.
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Sinds	1968	is	er	veel	veranderd.	Naar	aanleiding	van	Ronan	Point	is	veel	onderzoek	gedaan	en	zijn	de	normen	aange-
past,	zodat	constructies	ook	bijzondere	belastingen	aankunnen	zonder	te	bezwijken.	Het	is	echter	niet	mogelijk	om	met	
alle	risico’s	rekening	te	houden,	met	name	niet	als	deze	onbekend	zijn.	Daarom	is	het	niet	geheel	uit	te	sluiten	dat	door	
een	buitengewone	belasting	een	element	toch	bezwijkt.	In	dit	uitzonderlijke	geval	moeten	trekbanden,	voorgeschre-
ven	in	de	Eurocode,	een	tweede	draagweg	mogelijk	maken.	Zo	kan	de	belasting	op	een	alternatieve	manier	afgedragen	
worden. Uit de literatuurstudie wordt duidelijk dat de algemene aanname in de literatuur is, dat deze trekbanden niet 
voldoen wanneer een hoekkolom bezwijkt.

In	de	Eurocode	is	deel	1-1-7	[3]	gewijd	aan	het	omgaan	met	buitengewone	belastingen	op	constructies.	Bijlage	A	is	spe-
cifiek	bedoeld	voor	het	“Ontwerp voor de gevolgen van lokaal bezwijken van gebouwen door een onbekende oorzaak”. 
Deze	bijlage	is	echter	nog	informatief	en	behoeft	nog	enige	aanpassing,	getuige	de	volgende	citaten:

“In deze bijlage A zijn regels en methoden opgenomen voor het ontwerpen van gebouwen om gevol-
gen van lokaal bezwijken door een onbekende oorzaak te doorstaan zonder disproportionele in-
storting. Hoewel andere benaderingen net zo geldig kunnen zijn, zal een gebouw, afhankelijk van 
de gevolgklasse (zie 3.4), bij gebruik van deze strategie waarschijnlijk verzekerd zijn van voldoende 
robuustheid om een beperkte mate van schade of bezwijken te verduren zonder in te storten.”

0.1	-	Ronan	Point
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“Het zodanig ontwerpen van een gebouw dat noch het gehele gebouw noch een significant deel 
ervan zal instorten indien lokaal bezwijken zou optreden, is een aanvaardbare strategie overeen-
komstig hoofdstuk 3 van dit deel. Gebruik van deze strategie zou een gebouw met voldoende ro-
buustheid op moeten leveren om een redelijk bereik van onbekende buitengewone belastingen te 
weerstaan.”

“Bijlage A bevat bruikbare suggesties om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan con-
crete aanwijzingen voor een robuust ontwerp. De informatieve status is een uitnodiging deze sug-
gesties, al dan niet in gewijzigde vorm, om te zetten in bruikbare constructieve oplossingen.”

Uit	de	eerste	twee	citaten	blijkt	de	onzekerheid	over	de	effectiviteit	van	de	huidige	bouwwijze	met	betrekking	tot	het	
voorkomen	van	voortschrijdende	instorting	bij	lokaal	bezwijken	van	een	element.	Het	derde	citaat	is	er	duidelijk	in	dat	
er bruikbare oplossingen nodig zijn. 

In	dit	onderzoek	is	getracht	meer	zekerheid	te	geven	over	de	effectiviteit	van	de	beschreven	strategie,	welke	bestaat	
uit	het	toepassen	van	trekbanden.	Het	onderzoek	spitst	zich	specifiek	toe	op	de	toepassing	van	trekbanden	bij	het	
wegvallen	van	een	hoekkolom	in	een	prefab	betonconstructie.	Daarnaast	is	een	aantal	bruikbare	constructieve	oplos-
singen gegeven.

De	onderzoeksvraag	is:

Zijn�trekbanden,�zoals�deze�volgens�Eurocode�1-1-7�bijlage�A�toegepast�moeten�worden,�effectief�bij�het�wegvallen�
van�een�hoekkolom�in�een�prefab�betonconstructie�en�zo�nee,�welke�maatregelen�zijn�wel�effectief?

Het	rapport	is	ingedeeld	aan	de	hand	van	vier	deelvragen:
1. Wat	is	er	bekend	over	voortschrijdende	instorting	met	betrekking	tot	het	wegvallen	van	een	hoekkolom	in		
	 prefab	betonconstructies?
2. Hoe	werken	trekbanden	en	is	dit	effectief	bij	het	wegvallen	van	een	hoekkolom?
3. Wat	is	het	gedrag	van	een	constructie	bij	het	wegvallen	van	een	hoekkolom?
4. Welke	maatregelen	kunnen	genomen	worden	om	de	robuustheid	van	de	constructie	te	vergroten?

De eerste deelvraag wordt beantwoord in de literatuurstudie, deel I van het rapport. Hierin wordt eerst besproken 
welke	oorzaken	voortschrijdende	instorting	kan	hebben	en	welke	typen	onderscheiden	kunnen	worden.	Vervolgens	
worden	de	verschillende	ontwerpstrategieën	en	de	voorschriften	 in	de	Eurocode	besproken.	De	 trekbandmethode	
wordt	beschreven	en	de	werking	wordt	voor	verschillende	situaties	behandeld.	Tot	slot	wordt	beschreven	wat	er	in	
de	literatuur	te	vinden	is	over	het	voorkomen	van	voortschrijdende	instorting	na	het	bezwijken	van	een	hoekkolom.

In	deel	II	wordt	vervolgens	dieper	ingegaan	op	kabelwerking	algemeen	en	meer	specifiek	bij	het	wegvallen	van	een	
hoekkolom.	Daarna	wordt	in	deel	III	een	viertal	constructies	beschouwd	op	het	gedrag	bij	het	wegvallen	van	een	hoek-
kolom. Naast kabelwerking worden ook andere mechanismen onderzocht.

Tot slot wordt in deel IV onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden om de robuustheid van de con-
structies	te	vergroten.	Dit	zal	gedaan	worden	door	middel	van	een	parameterstudie,	waarin	de	invloed	van	verschil-
lende	parameters	op	de	mechanismen	uit	deel	III	beschouwd	wordt.	Daarnaast	wordt	een	aantal	extra	voorzieningen	
onderzocht, alsmede algemene uitgangspunten voor het ontwerp. Één van de maatregelen wordt uiteindelijk in deel 
V verder uitgewerkt.
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Deel I - LITERATUURSTUDIE
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1 Literatuurstudie

1.1 Instortingsvormen
De	wijze	waarop	Ronan	Point	instortte	staat	in	de	literatuur	bekend	als	pannenkoek-instorting,	de	stapel	vloeren	na	
de	instorting	is	te	vergelijken	met	een	stapel	pannenkoeken.	Naast	deze	instortingsvorm	is	er	nog	een	aantal	andere,	
welke	hier	kort	besproken	zullen	worden.	Een	uitgebreidere	beschrijving	is	te	vinden	in	Starossek	[4]	en	Van	Dijk	[5].

voortschrijdende	instorting

stoot	instorting herverdelings	instorting

domino
instorting

pannenkoek
instorting

rits
instorting

doorsnede
instorting

instabiliteits
instorting

combinatie

1.1.1 Stoot-instorting
Het	kenmerk	van	de	stootvormen	is	dat	in	korte	tijd	een	extra	belasting	op	een	element	wordt	aangebracht,	dynami-
sche	actie	is	hierbij	dus	van	belang.	Er	zijn	twee	vormen	van	stoot	instorting:	domino	instorting	en	pannenkoek	instor-
ting.

Domino-instorting
Bij deze vorm valt een element als een domino steen tegen een ander element aan, of trekt het er aan (bijvoorbeeld 
bij	hoogspanningsmasten).	Het	andere	element	wordt	horizontaal	belast	maar	is	doorgaans	berekend	op	een	verticale	
belasting.	Deze	extra	belasting	in	de	zwakke	richting	resulteert	in	bezwijken.	De	instorting	verplaatst	zich	horizontaal,	
loodrecht	op	de	richting	van	de	(oorspronkelijke)	belastingafdracht.	

Pannenkoek-instorting
De	tweede	stoot-instorting	is	de	pannenkoek	instorting.	Hierbij	valt	een	element,	vaak	een	vloer,	op	een	ander	ele-
ment,	welke	de	extra	belasting	niet	kan	dragen	en	hierdoor	bezwijkt.	De	instorting	verloopt	verticaal.	Extra	belasting	en	
normale	belasting	hebben	dus	dezelfde	richting.	Als	deze	instorting	eenmaal	is	begonnen,	zal	de	extra	belasting	steeds	
groter worden, omdat de elementen zich opstapelen. 

1.1.2 Herverdelings-instorting
Bij	herverdelingsinstorting	bezwijkt	een	element,	zodat	de	kracht	door	een	ander	element	opgenomen	moet	worden,	
deze overbelast wordt en bezwijkt, waarna het proces zich herhaalt.

Rits-instorting
Een	rits	instorting	is	herverdeling	op	gebouwniveau,	zoals	hierboven	beschreven.	De	instorting	verplaatst	zich	lood-
recht	op	de	oorspronkelijke	richting	van	de	kracht.	Hoewel	hier,	in	tegenstelling	tot	de	stoot	typen,	de	extra	belasting	

figuur	1.2	-	domino-instorting

figuur	1.1	-	typen	voortschrijdende	instorting
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niet veroorzaakt wordt door plotseling contact tussen elementen, kan het abrupte bezwijken van een element toch 
voor	een	dynamische	belasting	zorgen.	Hoe	een	rits	instorting	zich	manifesteert	is	bij	een	hangbrug	goed	voor	te	stel-
len,	maar	ook	een	bezweken	dakligger	die	de	belasting	verdeelt	over	de	naastgelegen	liggers	kan	oorzaak	zijn	van	deze	
instortingsvorm.	

Doorsnede�instorting
In	Starossek	[4]	en	Van	Dijk	[5]	wordt	ook	een	herverdelings-instorting	op	een	kleiner	schaalniveau	beschreven,	name-
lijk	als	doorsnede	 instorting.	Een	voorbeeld	hiervan	 is	een	doorsnede	op	trek.	Een	klein	scheurtje	heeft	 lokaal	een	
spanningspiek tot gevolg, waardoor de scheur groeit. De spanningspiek verdwijnt echter niet en de scheur kan blijven 
groeien	tot	het	element	bezwijkt.	Omdat	dit	op	een	relatief	kleine	schaal	plaatsvindt,	zal	dit,	om	tot	voortschrijdende	
instorting	te	moeten	leiden,	aanleiding	moeten	zijn	tot	een	andere	vorm	van	instorten.	Het	gaat	hier	dus	eigenlijk	niet	
om	voortschrijdende	instorting,	maar	het	vertoont	wel	bepaalde	overeenkomsten	met	de	rits	instorting.	De	kennis	van	

breukmechanica, waarmee de spanningspiek bij de scheur verklaard wordt, kan gebruikt worden bij het verwerven 
van	meer	kennis	van	rits	instortingen	en	zo	bijdragen	aan	het	voorkomen	daarvan	[4].	Om	deze	reden	wordt	dit	type	
bezwijken	vaak	expliciet	in	de	literatuur	genoemd.	

1.1.3 Instabiliteits-instorting
Constructies	kunnen	ook	instorten	door	stabiliteitsproblemen.	Waar	bij	de	vorige	vormen	vooral	een	extra	belasting	op	
een element tot bezwijken leidt, gaat het hier vooral om de randvoorwaarden. Het wegvallen van een steun of inklem-
ming bijvoorbeeld, kan een grotere kniklengte tot gevolg hebben, met knik als gevolg.

1.1.4 Combinatie
Een	combinatie	van	verschillende	instortingsvormen	is	ook	mogelijk.	Zo	kan	het	wegvallen	van	een	kipsteun	bij	een	
dakligger	 tot	 stabiliteitsproblemen	 leiden,	waarna	de	dakligger	bezwijkt	en	de	aanliggende	dakliggers	de	belasting	
moeten	dragen.	Wanneer	zij	dit	niet	kunnen	leidt	dit	tot	een	rits	instorting.	Het	is	echter	ook	mogelijk	dat	een	bepaalde	
instorting	niet	duidelijk	in	één	van	de	hier	besproken	categorieën	te	plaatsen	is.	Het	is	dan	ook	niet	uitgesloten	dat	er	
nog	meer	instortingsvormen	te	onderscheiden	zijn	[4].

figuur	1.3	-	pannenkoek-instorting

figuur	1.4	-	rits-instorting

figuur	1.5	-	doorsnede-instorting
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1.2 Oorzaken
Er	zijn	verscheidene	oorzaken	mogelijk	voor	het	bezwijken	van	een	element.	In	Van	Dijk	[5]	worden	drie	categorieën	
onderscheden:	belastingen,	fouten	in	constructief	ontwerp	en	uitvoeringsfouten.	In	de	eerste	categorie	vallen	fouten	
waarbij	bezwijken	veroorzaakt	wordt	door	een	belasting	die	hoger	is	dan	waarop	de	constructie	berekend	is.	Dit	kan	
een	bijzondere	belasting	zijn,	bijvoorbeeld	een	terroristische	aanslag.	Wanneer	de	permanente	of	veranderlijke	belas-
ting	onderschat	is,	behoort	dit	eigenlijk	tot	de	categorie	fouten	in	het	constructief	ontwerp,	de	tweede	categorie.	Klopt	
het	constructief	ontwerp	wel,	maar	wordt	een	constructie	niet	op	de	voorgeschreven	manier	gebouwd,	dan	spreek	
men	van	een	uitvoeringsfout.	Gebrekkig	onderhoud	wordt	niet	expliciet	 genoemd,	maar	 zou	een	aparte	 categorie	
kunnen zijn. 

Voor	een	meer	abstracte	indeling	van	de	oorzaken	wordt	verwezen	naar	een	VROM	rapport	over	constructieve	veilig-
heid	[6].	Hier	wordt	duidelijk	hoe	het	kan	dat	fouten	gemaakt	worden.	De	oorzaken	worden	ingedeeld	in	drie	catego-
rieën:	microniveau	(persoonlijke	fouten	en	tekortkomingen),	mesoniveau	(gebreken	in	de	samenwerking	en	afstem-
ming	van	de	partijen)	en	macroniveau	(structuur	en	cultuur	van	de	bedrijfstak).

1.2.1 Belastingen
Door	veranderd	gebruik	of	extreme	(weers)omstandigheden	kunnen	belastingen	groter	zijn	dan	waar	de	constructie	
op	berekend	is.	Bezwijken	van	elementen	enkel	vanwege	te	hoge	permanente	of	veranderlijke	belasting	komt	echter	
weinig voor, omdat hier vanwege de uitgebreide kennis goed rekening mee gehouden kan worden. Het gebeurt echter 
wel	dat	een	hogere	veranderlijke	belasting	een	constructie	met	ontwerp-	of	uitvoeringsfouten	doet	bezwijken.	Een	
voorbeeld hiervan is de hevige sneeuwval in het najaar van 2005 in het oosten van Nederland. Van de 22 onderzochte 
constructies	was	bij	slechts	“een beperkt aantal”	de	sneeuwval	(mede)	de	oorzaak	[7].

Als	de	belasting	de	oorzaak	van	bezwijken	is,	is	dit	meestal	door	een	bijzondere	belasting.	Stootbelastingen	door	voer-,	
vaar-	en	vliegtuigen	kunnen	een	reëel	risico	zijn,	maar	ook	explosies	kunnen	een	grote	plotselinge	belasting	op	een	
constructie	uitoefenen.	Hierbij,	maar	ook	bij	stootbelastingen,	moet	rekening	gehouden	worden	dat	dit	een	ongeluk	
kan	zijn,	maar	ook	een	bewuste	daad	zoals	een	terroristische	actie.	Ook	brand	kan	tot	bezwijken	leiden	als	de	belasting	
groter	wordt	dan	de	sterkte,	maar	in	dit	geval	doordat	materiaaleigenschappen	als	sterkte	en	stijfheid	veranderen	als	
gevolg	van	hoge	temperaturen.	Aardbevingen,	tot	slot,	kunnen	in	korte	tijd	zeer	grote	krachten	uitoefenen	op	construc-
ties.	In	Nederland	komen	aardbevingen	die	krachtig	genoeg	zijn	om	gebouwen	te	doen	instorten	echter	weinig	voor.

1.2.2 Fouten in de ontwerpfase
Fouten	tijdens	de	ontwerpfase	kunnen	ook	tot	bezwijken	van	een	element	leiden.	Eerder	is	al	het	onderschatten	van	
belastingen	genoemd,	maar	ook	door	het	 verkeerd	 schematiseren	van	een	 constructie	kan	 lokaal	de	 sterkte	over-
schreden	worden.	Wanneer	bijvoorbeeld	onvoldoende	rekening	 is	gehouden	met	zettingen,	kunnen	krachten	 in	de	
constructie	optreden	waarop	deze	niet	berekend	is.

Met	moderne	technologie	zijn	steeds	complexere	ontwerpen	constructief	te	toetsen.	Hierbij	loopt	men	het	risico	dat	
het	begrip	van	het	constructief	gedrag	van	de	constructie	afneemt.	Door	software	te	gebruiken	voor	berekeningen	
wordt het moeilijker om fouten in de uitvoer te herkennen. Deze kunnen veroorzaakt zijn door verkeerde invoer of een 
fout	in	de	software.

figuur	1.6	-	instabiliteits-instorting
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Een	andere	ontwerpfout	is	het	verkeerd	inschatten	van	lokale	stabiliteitsproblemen,	bijvoorbeeld	rekenen	met	een	te	
klein	bepaalde	kniklengte.	Plotseling	bezwijken	op	instabiliteit	geeft	geen	signaal	vooraf,	waardoor	lokaal	bezwijken	en	
in	het	ergste	geval	voortschrijdende	instorting	als	totale	verrassing	komen.	Ook	globaal	kunnen	stabiliteitsproblemen	
tot	instorting	leiden,	bijvoorbeeld	wanneer	een	constructie	niet	berekend	wordt	op	asymmetrische	windbelasting	en	
als gevolg daarvan gaat roteren.

1.2.3 Uitvoeringsfouten
Uitvoeringsfouten	zijn	ook	mogelijke	oorzaken	van	voortschrijdende	instorting.	Het	is	mogelijk	dat	door	gebruik	van	
materiaal	uit	een	verkeerde	sterkteklasse	het	element	niet	de	gewenste	sterkte	heeft.	Onzorgvuldigheid	in	de	maat-
voering	kan	tot	excentriciteiten	leiden,	die	momenten	tot	gevolg	hebben	waar	de	constructie	niet	op	berekend	is.	Op	
de	bouwplaats	kunnen	de	weersomstandigheden	negatieve	invloed	hebben	op	de	sterkte,	maar	ook	bijvoorbeeld	niet	
goed aangedraaide bouten kunnen tot schade leiden. 

1.2.4 Onbekende oorzaak
Een	oorzaak	die	niet	in	één	van	de	voorgaande	categorieën	te	plaatsen	is,	is	de	onbekende	oorzaak.	Er	moet	altijd	reke-
ning mee gehouden worden dat een onvoorziene gebeurtenis een gebouw beschadigt. De schade moet dan beperkt 
blijven. 

1.3 Ontwerpstrategieën

1.3.1 Indeling
De	instorting	van	Ronan	Point	heeft	een	grote	impuls	gegeven	aan	het	onderzoek	naar	voortschrijdende	instorting.	
Hieruit	zijn	verschillende	ontwerpstrategieën	ter	voorkoming	van	voortschrijdende	instorting	ontwikkeld.	Van	Dijk	[5]	
concludeert, na bestudering van verschillende bronnen, dat in de literatuur geen eenduidige indeling te vinden is. De 
verschillen	zijn	echter	klein	en	niet	relevant,	aangezien	deze	de	effectiviteit	van	de	strategieën	niet	beïnvloedt.	De	hier	
volgende	indeling	(figuur	1.7)	is	ontleend	aan	Van	Dijk.	

In de norm zijn bepalingen te vinden om te voorkomen dat een gebouw geheel of gedeeltelijk bezwijkt. Hierbij wordt 
uitgegaan	van	alledaagse	belastingen	als	eigen	gewicht,	meubilair,	gebruikers	et	cetera.	Om	te	voorkomen	dat	een	
gebouw	bij	een	bijzondere	belasting	instort,	worden	extra	eisen	gesteld.	

In	verschillende	bepalingen	zijn	eisen	gesteld	aan	ductiliteit,	continuïteit	en	sterkte	van	elementen.	Deze	eigenschap-
pen	moeten	elk	op	hun	eigen	manier	de	robuustheid	van	constructies	vergroten.	Dit	wordt	in	de	literatuur	de	indirecte	
methode	genoemd.	Daartegenover	staan	de	directe	methoden,	waarbij	men	uitgaat	van	de	risico’s	voor	een	specifiek	
project	en	worden	maatregelen	toegepast	die	gebaseerd	zijn	op	dat	project.	Wanneer	de	risico’s	bekend	zijn,	tracht	
men	de	constructie	zo	aan	te	passen	dat	het	bezwijken	van	elementen	door	bijzondere	belastingen	voorkomen	wordt.	
Dit	zijn	actieve	strategieën.	Omdat	echter	niet	alle	risico’s	bekend	kunnen	zijn,	gaan	passieve	strategieën	uit	van	een	
bezweken element, waarbij de schade beperkt wordt.

ontwerpstrategieën

risico’s
(directe

methoden)

normen
(indirecte

methoden)
				ductiliteit
				continuïteit

bekend
(actief)

onbekend
(passief)

    sterkte

risico
beheersing

lokale
versterking

tweede
draagweg

segmenteren

figuur	1.7	-	ontwerpstrategieën
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1.3.2 Indirecte methoden
De	indirecte	methode	gaat	uit	van	minimale	eisen	voor	ductiliteit,	continuïteit	en	sterkte,	beschreven	in	de	norm.	Dit	
houdt	dus	in	principe	het	volgen	van	de	norm	in,	waardoor	de	methode	project-onafhankelijk	is.	Deze	drie	eigenschap-
pen	van	een	constructie(onderdeel)	leveren	elk	op	hun	eigen	manier	een	bijdrage	aan	het	voorkomen	van	voortschrij-
dende	instorting.	Tot	welke	concrete	bepalingen	dit	precies	heeft	geleid	komt	niet	duidelijk	in	de	literatuur	naar	voren	
en is waarschijnlijk moeilijk te achterhalen. Wel is duidelijk op welke manier de eigenschappen hun bijdrage leveren. 

Ductiliteit	maakt	plastische	vervorming	mogelijk,	waardoor	een	onderdeel	voldoende	kan	vervormen	om	een	alter-
natieve	 draagweg	mogelijk	 te	maken,	 zonder	 te	 bezwijken.	Deze	 vervorming	 zal	 ook	 energie,	 voortkomend	uit	 de	
instorting,	opnemen	(figuur	1.8)	en	kan	zo	voorkomen	dat	andere	elementen	bezwijken	door	de	plotselinge	krachten,	
die	met	deze	energie	gepaard	gaan.	Continuïteit	zorgt	er	voor	dat	krachten	van	het	ene	element	naar	het	andere	over-
gedragen	kunnen	worden,	mocht	een	alternatieve	draagweg	nodig	zijn.	Hierbij	moet	rekening	gehouden	worden	dat	
de	elementen	in	deze	alternatieve	draagweg	sterk	genoeg	zijn	om	de	extra	belasting	te	dragen.

Dit	laatste	is	een	essentieel	onderdeel,	want	continuïteit	in	een	constructie	zonder	dat	voldoende	aandacht	besteed	is	
aan	de	sterkte,	kan	voortschrijdende	instorting	juist	in	de	hand	werken.	Zo	kan	een	vallende	hoogspanningsmast	via	de	
kabels	(continuïteit)	de	kracht	overdragen	naar	een	andere	mast.	Als	deze	de	extra	kracht	niet	op	kan	nemen	(sterkte),	
zal	deze	ook	kantelen	en	de	volgende	meetrekken,	wat	leidt	tot	een	domino-instorting.	Wanneer	de	kabels	voortijdig	
zouden	bezwijken,	zou	de	schade	beperkt	zijn	tot	één	enkele	mast.	Dit	op	een	goede	manier	toepassen	van	constructie	
eigenschappen	om	instorting	te	beperken	heet	segmenteren	en	zal	later	dit	hoofdstuk	besproken	worden.

Starossek	[4]	stelt	dat	toepassing	van	indirecte	methoden	voor	grote,	unieke	en	dure	gebouwen	duurder	kunnen	uitval-
len dan toepassing van directe methoden. Waarom dit is en waaruit dit blijkt wordt echter niet duidelijk, wellicht is het 
de persoonlijke ervaring van de auteur. 

1.3.3 Directe methoden
Directe	methoden	gaan	uit	van	risico’s	en	zijn	dus	projectspecifiek.	Met	andere	woorden,	per	project	moet	bekeken	
worden	hoe	deze	methoden	toegepast	gaan	worden.	Ze	kosten	daarom,	voor	minder	complexe	gebouwen,	meer	tijd	
en	energie	dan	indirecte	methoden.	Daar	staat	wel	tegenover	dat	het	specifieke	karakter	van	deze	methoden	ervoor	
zorgt	dat	de	maatregelen	op	het	gebouw	aangepast	zijn	en	daarmee	effectief	zijn.

Ontwerpen�op�bekende�risico´s
Actieve	methoden	gaan	uit	van	aannames	over	gebouw	en	omgeving	en	hebben	als	doel	het	verkleinen	van	de	kans	op	
het	bezwijken	van	een	element.	Gebouw	en	omgeving	kunnen	echter	door	de	tijd	veranderen,	de	kans	bestaat	dat	de	
maatregelen	dan	aangepast	moeten	worden	om	dezelfde	effectiviteit	te	behouden.

Risico�beheersing�
Bij	risicobeheersing	gaat	het	erom	te	voorkomen	dat	de	belasting	op	een	element	te	groot	wordt	en	daarmee	het	ele-
ment	doet	bezwijken.	Dit	wordt	gedaan	door	de	belasting	te	verkleinen	of	te	elimineren.

Een voorbeeld van het elimineren van het risico is geen gas te gebruiken in hoogbouw appartementen. Dit verkleint 
de	kans	op	gasexplosies,	maar	maakt	het	gebouw	zelf	niet	beter	bestand	tegen	voortschrijdende	instorting.	Omdat	
het	onmogelijk	is	alle	risico’s	te	elimineren,	wordt	deze	maatregel	bij	voorkeur	in	combinatie	met	andere	maatregelen	
toegepast.

figuur	1.8	-	lage	(links)	en	hoge	(rechts)	energie	opname
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Dat	is	ook	het	geval	bij	het	beschermen	van	onderdelen,	waardoor	de	extra	belasting	door	een	‘onbelangrijk’	onder-
deel wordt opgenomen. Een voorbeeld hiervan is het plaatsen van barriërs voor een kolom, om te voorkomen dat een 
voertuig hier tegenaan rijdt en de kolom doet bezwijken.

Een derde mogelijkheid van risicobeheersing is ervoor te zorgen dat de kracht die op het element komt niet te groot is, 
om	zo	het	effect	te	reduceren.	Hierbij	kan	gedacht	worden	aan	uitblaasopeningen	in	een	dragende	wand	in	geval	van	
een	explosie.	

Lokale�versterking
Wanneer	de	risico’s	niet	zodanig	klein	gemaakt	kunnen	worden	dat	dit	als	veilig	beschouwd	wordt	en	een	bepaalde	
belasting	op	een	element	een	reëel	risico	vormt,	kan	men	ervoor	kiezen	dit	element	zodanig	te	versterken	dat	bezwij-
ken	 niet	 optreedt.	 Dit	 is	 het	 geval	 bij	 het	 ontwerpen	 van	 kolommen	op	 aanrijdbelastingen.	Het	 element	 zal	 sterk	
genoeg	zijn	om	bij	een	aanrijding	de	gehele	belasting	zonder	bezwijken	te	weerstaan.

Ontwerpen�op�onbekende�risico’s
Actieve	methoden	gaan	uit	van	bekende	risico´s.	Dat	betekent	dat	de	aard	van	het	risico	of	de	grootte	van	de	bijzon-
dere	belasting	bekend	moeten	zijn	om	deze	te	kunnen	elimineren	respectievelijk	te	weerstaan.	Het	is	echter	niet	uit	te	
sluiten dat een onbekende oorzaak, ondanks alle genomen maatregelen, een element doet bezwijken. Daarom wordt 
bij	passieve	methoden	uitgegaan	van	een	weggevallen	element.	De	constructie	zal	hierbij	dus	deels	bezwijken,	het	doel	
is echter het beperken van gevolgen. 

2e�draagweg
Bij	een	tweede	draagweg	wordt	ervoor	gezorgd	dat	de	belasting	via	een	andere	weg	afgedragen	kan	worden.	Zo	kan	
men	balkons	ondersteunen	door	middel	van	kolommen	en	ophangen	aan	een	uitkraging	(figuur	1.9).	Het	is	begrijpelijk	
dat,	 in	geval	van	het	wegvallen	van	een	element,	de	constructie	danig	zal	vervormen	omdat	onderdelen	plotseling	
anders	belast	worden.	Dat	de	constructie	niet	meer	goed	bruikbaar	is,	is	echter	van	ondergeschikt	belang.	Het	beper-
ken van de schade, materieel en menselijk, is het doel.

Segmenteren
Segmenteren	is	het	opdelen	van	de	constructie	in	segmenten,	waarbij	het	doel	is	om	de	instorting	binnen	één	segment	
te	houden.	Hierbij	wordt	dus	uitgegaan	van	een	fors	grotere	instorting	dan	bij	de	tweede	draagweg.	Deze	methode	
komt	dan	ook	het	best	tot	zijn	recht	bij	grotere	constructies	of	waar	een	tweede	draagweg	technisch	of	financieel	niet	
haalbaar	is,	zoals	bij	bruggen	met	een	grote	overspanning.	De	instorting	wordt	bij	de	segment-grens	gestopt	door	het	
goed	toepassen	van	ductiliteit,	sterkte	en	continuïteit.	Zo	kan	deze	grens	sterker	ontworpen	worden,	zodat	de	krachten	
die	bij	 instorting	optreden	zonder	problemen	naar	de	fundering	afgeleid	kunnen	worden.	Een	andere	manier	is	om	
grote	vervormingen	of	verplaatsingen	mogelijk	te	maken,	bijvoorbeeld	door	verhogen	van	de	ductiliteit	of	het	verbre-
ken	van	de	continuïteit.	Op	deze	manier	worden	de	over	te	dragen	krachten	kleiner	of	zelfs	geheel	geëlimineerd.	Een	
combinatie	van	deze	twee	maatregelen	is	ook	mogelijk,	zodat	de	op	te	nemen	belasting	lager	wordt	en	de	maximaal	
opneembare	belasting	hoger	[4].

figuur	1.9	-	geen	(links)	en	wel	(rechts)	tweede	draagweg
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1.3.4 Kritisch element
Wanneer	voortschrijdende	instorting	bij	het	wegvallen	van	een	element	onvermijdelijk	is,	moet	volgens	de	Eurocode	
dit	element	als	kritisch	element	beschouwd	worden	[3].	Dit	houdt	in	dat	een	element	versterkt	wordt	om	onbekende	
risico’s	te	weerstaan	door	het	te	dimensioneren	op	een	buitengewone	belasting	van	34	kN/m2, in elke willekeurige rich-
ting.	Deze	waarde	komt	voort	uit	het	onderzoek	naar	de	aanleiding	van	de	instorting	van	Ronan	Point	en	is	gebaseerd	
op	de	druk	van	de	explosie	[5].

1.4 Eurocode

1.4.1 Gevolgklassen
In	 de	 Eurocode	worden	 constructies	 ingedeeld	 in	 gevolgklassen.	 De	maatregelen	 ter	 voorkoming	 van	 voortschrij-
dende	instorting	verschillen	per	klasse	en	houden	voornamelijk	het	toepassen	van	trekbanden	in.	De	klasse	waarin	
een	gebouwtype	valt,	hangt	af	van	de	economische	en	sociale	gevolgen	en	het	mogelijke	aantal	slachtoffers	van	het	
bezwijken	of	slecht	functioneren	van	een	gebouw.	De	onderstaande	indeling	(tabel	1.1)	 is	gelijk	aan	het	voorstel	 in	
Bijlage	A	van	Eurocode	1-1-7	[3].

Klasse�1
In	klasse	1	vallen	gebouwen	waarin	 zich	 relatief	weinig	mensen	bevinden,	 zoals	de	meeste	woonhuizen	en	agrari-
sche	gebouwen.	Voor	gebouwen	in	deze	klasse	zijn	geen	specifieke	maatregelen	ter	voorkoming	van	voortschrijdende	
instorting	vereist.

Klasse�2a
Grotere	woonhuizen	en	kleine	flats	en	utiliteitsbouw	vallen	in	klasse	2a.	De	constructie	moet	worden	voorzien	van	
horizontale	trekbanden	 in	de	omtrek	en	 inwendig	 in	twee	richtingen	 loodrecht	op	elkaar,	welke	verankerd	moeten	
worden aan kolommen en wanden. Dit dient op elke verdieping te gebeuren.

Klasse�2b
Klasse	2b	omvat	flats	en	utiliteitsbouw	die	buiten	de	eisen	van	klasse	2a	vallen.	Hierin	vallen	ook	kleine	ziekenhuizen.	
De	toe	te	passen	maatregelen	zijn	dezelfde	als	die	bij	klasse	2a,	plus	het	aanbrengen	van	verticale	trekbanden	in	alle	
dragende	kolommen	en	wanden,	doorgaand	vanaf	de	fundering	tot	aan	het	dak.	Als	alternatief	kan	de	constructie	
gecontroleerd worden op de verwijdering van iedere dragende kolom of (deel van een) wand en iedere ligger die een 
kolom ondersteunt, waarbij de stabiliteit van het gebouw verzekerd moet zijn en de schade beperkt moet blijven. Als 
dit	niet	mogelijk	is,	moet	het	betreffende	element	als	kritisch	element	ontworpen	worden.	

Klasse�3
De grootste en maatschappelijk meest belangrijke gebouwen vallen onder klasse 3, deze klasse omvat dus alle gebou-
wen	die	boven	de	grenzen	van	klasse	2b	vallen.	Hierbij	moet	gedacht	worden	aan	zeer	grote	flats	en	utiliteitsbouw,	
grote	ziekenhuizen	en	gebouwen	met	gevaarlijke	stoffen	of	waar	gevaarlijke	processen	plaatsvinden.	Hier	dient	een	
systematische	 risico-analyse	uitgevoerd	 te	worden,	waarbij	 rekening	moet	worden	gehouden	met	voorspelbare	en	
onvoorspelbare dreigingen. 
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Gevolgklasse� Voorbeeld�van�indeling�van�soorten�gebouwen�en�het�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 maal de gebouwhoogte bij een ander 
gebouw, of een gebied waar zich wel personen ophouden, bevindt. 

2a�
Risicogroep�
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	1	000	m2 
per bouwlaag. 
Onderwijsgebouwen van één bouwlaag. 
Alle	openbare	gebouwen	van	maximaal	twee	bouwlagen	en	met	vloeroppervlakten	
van niet meer dan 2 000 m2 per bouwlaag. 

2b�
Risicogroep�
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 2 000 m2 maar van 
niet meer dan 5 000 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 5 000 toeschouwers 
Gebouwen	met	gevaarlijke	stoffen	en/of	processen	

tabel 1.1 - indeling in gevolgklassen
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1.4.2 Trekbanden
Het doel van de trekbanden in balken en vloeren is om bij het wegvallen van een kolom een tweede draagweg te 
vormen,	 zodat	 voortschrijdende	 instorting	niet	optreedt.	Dit	wordt	bereikt	 via	 kabelwerking	of,	wanneer	het	hori-
zontale	element	waarin	de	trekband	ligt	voldoende	hoog	is,	cantilever-werking:	het	element	werkt	als	uitkraging.	Bij	
balken zal het voornamelijk om kabelwerking gaan. De trekbanden in de omtrek behoren zich zo dicht mogelijk bij 
de	rasterlijnen	van	kolommen	en	wanden	te	bevinden,	zijn	doorgaand	en	van	staal.	Verder	vermeldt	de	Eurocode	[3]	
dat “elementen die zijn gebruikt voor de opname van belastingen anders dan buitengewone belastingen mogen zijn 
gebruikt voor bovengenoemde trekbanden”. Eventueel aanwezige druklaagwapening mag dus ook als trekbandwape-
ning worden gebruikt.

In	figuur	1.10	zijn	de	 locaties	van	de	horizontale	trekbanden	weergegeven,	zoals	die	voorgeschreven	worden	 in	de	
Eurocode	[3].	

Naast de trekband als tweede draagweg en daarmee direct passieve ontwerpstrategie, kan deze ook gezien worden als 
indirecte	strategie.	Het	is	immers	een	bepaling	uit	de	norm,	waarbij	eisen	gesteld	worden	aan	de	sterkte	en	de	conti-
nuïteit.	De	ductiliteit	komt	impliciet	naar	voren	in	de	bepaling	dat	de	trekband	van	staal	moet	zijn.	Trekbanden	worden	
in	de	literatuur	echter	weinig	ingedeeld	bij	de	indirecte	methoden,	zoals	een	fib-seminar	[8]	en	Burnett	[9]	doen.	Ook	
hier	geldt	echter,	zoals	eerder	vermeld,	dat	de	indeling	geen	invloed	heeft	op	de	effectiviteit.

Werking
Kabelwerking	in	een	constructie	(figuur	1.11)	met	balken	tweezijdig	opgelegd	op	kolommen	(1)	werkt	globaal	als	volgt.	
Op het moment dat de kolom wegvalt, is er nog geen rek in de verbindingen van de tweede draagweg, de trekbanden 
in	de	balk	(2).	Er	is	daarom	geen	reactiekracht	aanwezig	en	dus	geen	krachtenevenwicht.	De	vloer	en	balken	zullen	zich	
naar	beneden	gaan	bewegen.	Dit	veroorzaakt	rek	en	daarmee	een	reactiekracht	in	de	verbindingen.	Op	een	bepaald	
moment	bereikt	de	trekband	de	vloeispanning,	dan	stijgt	de	rek	nog	wel	maar	de	kracht	niet	meer.	Door	de	zakking	
wordt	de	verticale	component	van	de	trekbandkracht	echter	groter,	waardoor	uiteindelijk	een	krachtenevenwicht	ont-
staat (3). Uiteindelijk zal er evenwicht zijn op het punt waar de kolom weg is gevallen en bij de aanliggende kolommen.

omtrek

omtrekinternintern

figuur	1.10	-	locatie	horizontale	trekbanden
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Voorwaarden
In	de	literatuur	worden	verschillende	voorwaarden	genoemd	waar	een	constructie	aan	moet	voldoen	om	kabelwer-
king mogelijk te maken. Allereerst moet de trekband voldoende sterkte hebben en voldoende kunnen vervormen. 
Daarnaast	moet	de	trekband	verankerd	zijn	in	de	constructie	om	de	horizontale	krachten	af	te	dragen	[11].	Dit	houdt	
impliciet	in	dat	de	horizontale	trekbandkrachten	afgedragen	worden	aan	de	constructie	en	uiteindelijk	weer	evenwicht	
moeten	maken.	In	prefab	betonconstructies	zal	dit	via	trek-	en	drukkrachten	in	de	vloer	gebeuren.	Uit	een	rapport	van	
Stufib	[12]	kan	opgemaakt	worden	dat	de	krachten	ook	op	het	punt	van	het	bezweken	element	evenwicht	moeten	
maken.	Hoewel	dit	een	logische	voorwaarde	is,	is	het	toch	van	belang	dit	expliciet	te	melden,	aangezien	dit	krachtene-
venwicht	niet	overal	mogelijk	lijkt.	Van	Dijk	[13]	tot	slot,	stelt	de	voorwaarde	dat	de	trekbanden	goed	in	het	element	
verankerd	moeten	zijn	om	uitbreken	te	voorkomen.	Dat	dit	niet	altijd	gedaan	wordt,	bewijst	figuur	1.12,	hier	zijn	de	
trekbanden boven de beugels geplaatst, waardoor deze niet goed verankerd zijn in de balk.

Samenvattend	kunnen	de	volgende	voorwaarden	gesteld	worden
1. de trekband moet voldoende sterk zijn
2. de	trekband	moet	voldoende	kunnen	vervormen	(ductiliteit)
3. de	trekband	moet	voldoende	verankerd	zijn	in	de	constructie	(continuïteit)
4. de	krachten	moeten	evenwicht	kunnen	maken	in	de	constructie
5. de krachten moeten evenwicht kunnen maken op het punt van de bezweken kolom
6.	 de	trekband	moet	voldoende	verankerd	zijn	in	het	betreffende	element

1

2

3

figuur	1.11	-	kabelwerking

figuur	1.12	-	trekbanden	foutief	aangebracht	[13]
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Wegvallen�van�een�kolom
Of	aan	nummer	vier	en	vijf	van	de	bovenstaande	voorwaarde	voldaan	kan	worden	hangt,	onder	andere,	van	de	locatie	
van het bezweken element af. Voor de overige voorwaarden zijn materiaal en detaillering van belang. In de literatuur 
worden	uitspraken	gedaan	over	de	effectiviteit	van	trekbanden	bij	het	wegvallen	van	verschillende	kolommen.	Kolom-
men	op	verschillende	locaties	(figuur	1.13)	zullen	kort	behandeld	worden.

Middenkolom
Bij	een	middenkolom	is	kabelwerking	in	principe	mogelijk:	er	is	aan	beide	zijden	voldoende	onbezweken	constructie	
‘over’	om	de	trekbandkrachten	via	deze	weg	evenwicht	te	laten	maken.	De	krachten	in	de	trekbanden	worden	hier	in	
twee	richtingen	afgedragen,	in	elke	richting	heffen	de	horizontale	componenten	van	de	trekbandkrachten	elkaar	op,	
met	een	naar	boven	gerichte	resultante.	Diverse	bronnen	stellen	dat	het	evenwicht	in	de	constructie	bereikt	wordt	
door	drukkrachten	in	de	omliggende	vloeren	[11]	[12].	

randkolom

middenkolom

voorlaatste kolom

voorlaatste kolom

voorlaatste rij

hoekkolom
(uitwendig)

hoekkolom
(inwendig)

figuur	1.13	-	behandelde	kolomlocaties

figuur	1.14	-	krachtswerking	bij	wegvallen	middenkolom	[12]
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Randkolom
Ook	bij	de	randkolom	levert	dit	mechanisme	geen	problemen	op,	de	situatie	is	hier	hetzelfde	als	bij	de	middenkolom	
met	als	enige	verschil	dat	enkel	de	trekband	in	de	omtrek	evenwicht	kan	maken	[12].	Hoewel	de	krachten	in	slechts	
één	richting	worden	afgedragen,	zijn	deze	niet	veel	groter	dan	bij	de	middenkolom,	omdat	de	belasting	hier	grofweg	
gehalveerd	is.	De	Eurocode	[3]	stelt	de	eis	voor	de	sterkte	van	de	omtrek	trekband	echter	op	de	helft	van	die	van	de	
inwendige	trekbanden.	Dit	betekent	dat	een	grotere	zakking	noodzakelijk	is	voordat	de	trekbanden	en	belasting	even-
wicht	maken.	Het	stufib	rapport	[12]	stelt	daarom	voor	eis	aan	de	sterkte	van	de	trekband	in	de	omtrek	te	verdubbelen.

Voorlaatste�kolom
Het grote verschil tussen een randkolom en een voorlaatste kolom is dat bij de voorlaatste kolom, de horizontale kracht 
uit de trekband aan één zijde in een hoek aangrijpt. Het is dus niet duidelijk of de horizontale trekbandkrachten wel 
via	de	constructie	evenwicht	kunnen	maken,	aangezien	het	hoekveld	deels	bezweken	is.	Van	Dijk	[13]	verwacht	dat	de	
krachten “zeer waarschijnlijk”	geen	evenwicht	kunnen	maken.	Ook	de	Amerikaanse	norm	[14]	stelt	dat	wegvallen	van	
de	voorlaatste	kolom	kan	leiden	tot	instorting	omdat	de	horizontale	steun	wegvalt	of	gereduceerd	wordt.	In	Wilford	
&	Yu	[15]	worden	echter	tests	besproken	van	een	constructie	van	3	bij	3	kolommen.	Bij	verwijdering	van	de	middelste	
randkolom,	dus	een	voorlaatste	kolom,	bleek	dat	de	constructie	niet	naar	binnen	zou	instorten.	Dit	is	in	tegenspraak	
met hiervoor besproken literatuur. 

Voor	de	voorlaatste	kolom	van	de	voorlaatste	rij	(figuur	1.13)	wordt	in	een	intern	fib-discussiestuk	[10]	genoemd	dat	de	
horizontale krachten via de kolommen afgedragen moeten worden. Deze zouden dan in de onderliggende vloer even-
wicht	moeten	maken.	Er	wordt	echter	vermeld	dat	dit	problematisch	is	in	prefab	betonconstructies,	omdat	de	kolom-
plaat verbinding niet momentvast is. Uit tests blijkt echter wederom dat de afdracht van deze krachten in in-situ con-
structies	geen	problemen	oplevert	[15].	Een	oorzaak	van	deze	verschillen	kan	zijn	dat	de	verborgen	capaciteit	van	de	
constructie	dermate	groot	is	dat	de	constructie	niet	bezwijkt.	Een	andere	oorzaak	kunnen	verschillen	in	beschouwde	
constructies	en	belastingen	zijn.	

Hoekkolom�bij�uitwendige�hoek
Als een kolom in een uitwendige hoek wegvalt, zullen de krachten van de trekband in de omtrek een resulterende 
kracht	naar	buiten	hebben	(figuur	1.15).	Deze	trekbanden	alleen	zullen	voortschrijdende	instorting	dus	niet	kunnen	
voorkomen	[10].	In	combinatie	met	inwendige	trekbanden	ontstaat	echter	eenzelfde	systeem	als	bij	een	middenkolom,	
waardoor	de	krachten	in	twee	richtingen	afgedragen	kunnen	worden	(figuur	1.16).	

 

Hoekkolom�bij�inwendige�hoek
Bij een inwendige hoekkolom, hierna aangeduid als enkel “hoekkolom”, kunnen de trekbandkrachten wel afgedragen 
worden,	maar	staan	deze	loodrecht	op	elkaar.	Omdat	de	actiekracht	verticaal	is,	zullen	deze	drie	krachten	nooit	hori-
zontaal	evenwicht	kunnen	maken	[10]	[12]	[13].	Wilford	&	Yu	[15]	stelt	echter	dat	uit	eerder	genoemd	onderzoek	blijkt	
dat	het	wegvallen	van	een	hoekkolom	niet	tot	bezwijken	van	de	rest	van	de	constructie	hoeft	te	leiden.	Wel	wordt	
aangetekend	dat	hierop	niet	vertrouwd	kan	worden	vanwege	de	mogelijke	variatie	in	materiaalsterkte.	Tevens	moet	
opgemerkt	worden	dat	het	in	genoemd	onderzoek	een	in-situ	constructie	betreft.

figuur	 1.15	 -	 resulterende	 kracht	 naar	
buiten

figuur	1.16	-	evenwicht



18

1.5 Onderzoek

1.5.1 Algemeen
Door	de	jaren	heen	is	veel	onderzoek	gedaan	naar	het	voorkomen	van	voortschrijdende	instorting	in	het	algemeen	
en	bij	het	wegvallen	van	een	kolom	in	het	bijzonder.	Ook	naar	situaties	waarin	de	hoekkolom	wegvalt	is	onderzoek	
gedaan,	maar	hierbij	gaat	het	voornamelijk	om	in-situ	beton	en	staalconstructies.	Hier	vallen	echter	wel	lessen	te	leren	
voor	een	beter	begrip	van	deze	problematiek	bij	prefab	betonconstructies.	Naar	het	gedrag	van	deze	constructies	bij	
het wegvallen van een hoekkolom is weinig onderzoek gedaan, al is wel een aantal voorstellen tot oplossingen gedaan.

1.5.2 Prefab constructies
De	conclusie	dat	kabelwerking	in	prefab	constructies	bij	een	hoekkolom	niet	werkt,	is	door	meerdere	bronnen	getrok-
ken.	Er	is	een	aantal	onderzoeken	gedaan	naar	oplossingen	voor	dit	probleem.	Van	Dijk	[13]	beschouwt	een	constructie	
van	kolommen,	gerberliggers	en	kanaalplaten,	zie	figuur	1.17	voor	een	3D	weergave	van	het	constructief	systeem.	Bij	
het wegvallen van de hoekkolom werkt de ligger als uitkraging. De momenten die ontstaan zijn echter zo groot dat de 
benodigde wapening nauwelijks in de balk geplaatst kan worden.
Om het moment te verkleinen wordt voorgesteld een secundaire balk op de kopgevel toe te passen. Hoewel dit het 
moment	in	de	beschouwde	situatie,	wegvallen	van	de	hoekkolom,	met	bijna	50%	reduceert	(figuur	1.18),	biedt	het	
geen	oplossing	voor	de	grote	momenten	die	optreden	bij	wegvallen	van	de	voorlaatste	kolom.	In	deze	situatie	treden	
boven	de	derde	kolom	grote	negatieve	momenten	op,	bij	het	wegvallen	van	de	hoekkolom	echter	grote	positieve	
momenten.	De	ligger	moet	hier	dus	op	zowel	grote	positieve	als	grote	negatieve	momenten	gewapend	worden.	De	
conclusie is daarom dat “het helemaal niet loont om door middel van cantilever-werking in balken de constructie een 
tweede draagweg te laten verzorgen”	[13].	Het	discussiestuk	van	fib	[10]	noemt	cantilever-werking	en	de	secundaire	
balk	ook.	Ellingwood	[16]	doet	de	suggestie	balken	aan	beide	zijden	van	de	voorlaatste	kolom	momentvast	aan	deze	
kolom	te	verbinden.	Dit	heeft	echter,	naast	grotere	drukkrachten,	ook	(grotere)	momenten	in	deze	kolom	tot	gevolg.	
Daarnaast is het onlogisch om verbindingen van prefab elementen in het werk alsnog momentvast te maken.

figuur	1.17	-	mechanisch	model	gebruikt	in	Van	Dijk	[13]
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In een andere poging om de momenten in de gerberligger te verkleinen is door Van Dijk gekeken naar het toepassen 
van	een	dambordpatroon	voor	de	vloeroverspanningen	(figuur	1.19).	Door	het	wegvallen	van	belastingen	op	sommige	
delen van de ligger wordt het moment op sommige punten echter juist groter. De momentenlijn hangt ook hier sterk 
af	van	de	weggevallen	kolom.	Daarnaast	zullen	extra	balken	nodig	zijn	om	de	vloer	op	te	leggen,	aangezien	deze	hun	
belasting	niet	meer	op	de	randbalk	kunnen	afdragen.	Ook	hier	is	de	conclusie	dat	deze	methode	“niet of nauwelijks 
loont”	[13].

figuur	1.18	-	momentlijnen	behorend	bij	figuur	1.17	[13]

figuur	1.19	-	mechanisch	model	en	momentenlijnen	bij	vloeroverspanning	in	dambordpatroon	[13]
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Door	trekdiagonalen	 in	de	gevel	aan	te	brengen	(figuur	1.20)	kan	de	vloer	opgehangen	worden	aan	de	rest	van	de	
constructie.	De	diagonalen	dienen	bij	voorkeur	op	elke	verdieping	behalve	de	begane	grond	aangebracht	te	worden,	
op de bovenste verdieping is een drukdiagonaal nodig om het dak te ondersteunen. Wanneer enkel op de bovenste 
verdieping diagonalen worden aangebracht, worden de dimensies groter vanwege het moeten dragen van meerdere 
vloeren.	 In	 het	model	 van	Van	Dijk	 [13],	met	 vier	 verdiepingen,	 zijn	 dan	 kokers	 140x140x6,3	nodig,	 die	 een	 grote	
invloed	op	het	gevelbeeld	kunnen	hebben.	Constructief	gezien	is	het	echter	geen	slechte	optie.	Het	fib	stuk	[10]	noemt	
deze	mogelijkheid	ook	maar	maakt	geen	berekeningen.	Als	alternatief	noemen	beide	bronnen	ook	het	gebruik	van	een	
invulwand	(figuur	1.20),	evenals	Lupoae	[17],	zij	het	dat	het	hier	een	in-situ	constructie	betreft.	Deze	plaatst	echter	de	
kanttekening	dat	een	explosie,	ook	één	die	buiten	plaatsvindt,	een	druk	op	de	wand	kan	veroorzaken	die	niet	alleen	de	
hoekkolom	maar	ook	de	voorlaatste	kolom	doet	bezwijken,	met	voortschrijdende	instorting	tot	gevolg	(figuur	1.21).	
Het is dus mogelijk dat gebruik van een invulwand in bepaalde gevallen de gevoeligheid voor voortschrijdende instor-
ting	vergroot,	al	moet	de	vraag	gesteld	worden	of	andere	gevels	niet	hetzelfde	effect	kunnen	hebben. 

1.5.3 Monolithische constructies
Diverse	studies	hebben	onderzoek	gedaan	naar	de	effecten	van	een	weggevallen	hoekkolom	bij	in	het	werk	gestorte,	
monolithische	constructies.	Kokot	[18]	heeft	een	constructie	lineair	statisch,	 lineair	dynamisch	en	niet-lineair	dyna-
misch	geanalyseerd	en	kwam	tot	de	conclusie	dat	de	resultaten	sterk	kunnen	verschillen	afhankelijk	van	de	gebruikte	
analyse.	Bij	de	niet-lineaire	dynamische	analyse,	de	meest	nauwkeurige,	bezweek	de	constructie	niet	bij	het	wegvallen	
van de hoekkolom.

Ook	Ioani	&	Cucu	[19]	heeft	onderzoek	gedaan	naar	dit	type	constructie	en	kwam	tot	de	conclusie	dat	een	middelhoog	
gebouw, ontworpen volgens de voor Boekarest geldende aardbevingsnormen, niet instort bij het wegvallen van een 
hoekkolom.	Wat	betreft	gebouwen	ontworpen	om	aardbevingen	te	weerstaan	wordt	deze	conclusie	vaker	getrokken	
[20]	[21].

In	Hayes	[22]	wordt	een	onderzoek	beschreven	naar	de	effectiviteit	van	het	ontwerpen	volgens	aardbevingsrichtlijnen.	
Er is een ontwerp gemaakt waarin een aantal maatregelen toegepast is op het Alfred P. Murrah gebouw en gekeken 
naar	het	effect	van	een	aanslag	bij	het	nieuwe	ontwerp.	In	het	ontwerp	zijn	zogenaamde	“special	moment	frames”	
toegepast,	extra	sterke	raamwerken.	De	versterking	wordt	gerealiseerd	door	doorlopende	boven-	en	onderwapening,	
een	afschuifsterkte	sterk	genoeg	om	maximaal	waarschijnlijke	momenten	te	weerstaan	en	 inklemming	op	mogelijk	
scharnierende	knopen	[23].	Afhankelijk	van	de	toegepaste	maatregelen	kon	voortschrijdende	instorting	voorkomen	
worden.	In	het	verslag	van	een	workshop	over	het	voorkomen	van	instortingen	[24]	wordt	ook	geconcludeerd	dat	aard-

figuur	1.20	-	diagonaal	en	invulwand	in	gevel	[10]

figuur	1.21	-	invulwanden	en	mogelijke	voortschrijdende	instorting	bij	explosies	[17]
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bevingsbestendig	bouwen	de	kwetsbaarheid	van	constructies	kan	reduceren,	maar	geen	vervanging	is	van	specifieke	
maatregelen	ter	voorkoming	van	voortschrijdende	instorting.

In	het	afstudeerrapport	van	Rijnders	&	Geurtsen	[25]	is	onderzocht	hoe	een	tweede	draagweg	in	een	in-situ	betoncon-
structie	gerealiseerd	kan	worden.	Er	is	uitgegaan	van	een	ontwerp	van	2	bij	2	vloervelden,	elk	vloerveld	7,2x7,2	meter.	
Er zijn drie modellen gemaakt op welke manier de tweede draagweg gerealiseerd kan worden bij het wegvallen van de 
hoekkolom:	via	de	balk,	via	de	kolomstrook	en	via	een	strook	diagonaal	over	de	vloer.	Vervolgens	is	berekend	hoeveel	
extra	wapening	nodig	was	om	de	krachten	op	te	kunnen	nemen.	Uiteindelijk	is	de	constructie	numeriek	onderzocht.	
Hieruit	bleek	dat	niet	één	van	de	drie	modellen	overheersend	was,	maar	een	combinatie	van	de	drie.	Tevens	was	onge-
veer	30%	extra	wapening	nodig,	vooral	in	de	randstroken	van	de	vloeren.	

Naast	numerieke	en	analytische	zijn	ook	experimentele	onderzoeken	zijn	gedaan.	In	één	geval	ging	het	om	een	in	het	
werk	gestorte	constructie	van	2	verdiepingen	(figuur	1.22)	[26].	Deze	was	berekend	op	een	windsnelheid	van	75	mph	
(in	de	huidige	norm	is	dit	90	mph),	maar	niet	op	aardbevingen.	Bij	verwijdering	van	de	hoekkolom	bleek	de	constructie	
niet	te	bezwijken.	De	enige	aanwezige	belasting	bestond	echter,	naast	het	eigen	gewicht,	uit	de	gesloopte	metselwerk	
buitenwanden.	Een	realistische	belasting	is	dit	dus	niet,	maar	gezien	de	zeer	geringe	zakking	van	slechts	enkele	milli-
meters	en	de	vrijwel	schadeloze	constructie,	is	niet	aan	te	nemen	dat	de	constructie	met	een	realistische	belasting	wel	
was	bezweken.	De	overspanning	lijkt	echter	relatief	klein.

Een	tweede	beschrijft	onderzoek	naar	een	hotel	gebouwd	in	1914,	waarbij	twee	kolommen,	waarvan	één	hoekkolom,	
met	behulp	van	explosieven	gesloopt	werden	(figuur	1.23)	[27].	Ook	hier	was	de	zakking	slechts	enkele	millimeters,	al	
moet	aangetekend	worden	dat	ook	hier	een	veranderlijke	belasting	niet	aanwezig	was.	Daarnaast	waren	de	invulwan-
den	in	de	gevel	op	slechts	vier	van	de	zes	verdiepingen	verwijderd.	Uit	de	metingen	bleek	dat	het	betonnen	frame	de	
krachten	kon	weerstaan	door	middel	van	Vierendeelwerking	(figuur	1.24).	Dit	is	opmerkelijk	omdat	de	constructie	hier	
niet op ontworpen was. 

Deze	onderzoeken	wijzen	erop	dat	een	monolithische	constructie	beter	bestand	is	tegen	voortschrijdende	instorting	
dan	een	prefab	constructie.	Kim	[28]	constateert	dat	staal	het	minst	gevoelig	is	voor	voortschrijdende	instorting	van-
wege	de	ductiliteit	van	staal	en	de	continuïteit	van	geboute	en	gelaste	verbindingen.	Mede	daarom	meldt	hetzelfde	
artikel	dat	doorgaande	wapening	genoeg	ductiliteit	moet	bezitten.	Dit	komt	overeen	met	de	zojuist	getrokken	conclu-
sie,	omdat	beide	constructie	typen,	in-situ	beton	en	staal,	een	gemeenschappelijk	verschil	hebben	met	prefab,	name-
lijk	continuïteit.

figuur	1.22	-	experiment	met	wegvallende	hoekkolom	[26]
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1.5.4 Druklaag
Pogingen	om	de	constructie	meer	monolithisch	te	maken	hebben	dus	wellicht	een	positief	effect,	maar	beton	in	het	
werk	storten	heeft	niet	de	voorkeur	bij	een	prefab	betonconstructie.	Een	druklaag	is	in	dit	opzicht	misschien	nog	het	
minste	van	alle	kwaden	om	de	verschillende	elementen	beter	te	verbinden.	Het	fib	stuk	[10]	doet	een	aantal	suggesties	
voor	een	gewapende	druklaag.	Een	constructie	bestaande	uit	kolommen,	liggers	tweezijdig	opgelegd	en	kanaalplaten	
wordt	besproken.	Een	alternatief	waarbij	een	trekband	geplaatst	is	tussen	de	tweede	aanliggende	kolommen	wordt	
ruw	doorgerekend	(figuur	1.25).	Het	doel	hiervan	is	het	voorkomen	dat	de	vloer	op	de	onderliggende	vloer	valt.	Uit	de	
berekening	blijkt	echter	dat	het	effectiever	is	wapening	loodrecht	op	de	overspanningsrichting	van	de	kanaalplaatvloe-
ren te plaatsen. 

Ellingwood	[16]	benadrukt	dat	hoekvelden	in	twee	richtingen	gewapend	moeten	zijn,	zodat	ze	als	uitkraging	over	een	
diagonaal	kunnen	werken	bij	verlies	van	een	hoekkolom.	Dit	verschijnsel	wordt	ook	door	Regan	[11]	genoemd.	Door	
het	zakken	van	de	vloer	over	de	lijn	tussen	de	twee	voorlaatste	kolommen	wordt	de	inwendige	hefboomsarm	in	de	
vloer	groter:	de	vloer	zakt	in	het	midden	maar	niet	bij	de	kolommen.	De	vloer	gedraagt	zich	hierbij	als	een	slanke	ligger,	
waarbij	de	randen	op	trek	belast	worden	en	het	lagergelegen	midden	op	druk	(figuur	1.26).	Een	ander	mechanisme	
is	membraanwerking	waarbij	de	krachten	via	schuifspanningen	afgedragen	worden	(figuur	1.26).	Ook	Ellingwood	[16]	
adviseert	de	druklaag	te	ontwerpen	en	wapenen	op	membraanwerking.	Regan	[11]	stelt	dat	het	niet	uitmaakt	of	de	
wapening zich boven of onder in de plaat bevindt. Het is niet duidelijk voor welk van de twee zojuist genoemde mecha-
nismen	dit	geldt	en	of	het	staal	in	beide	richtingen	aan	dezelfde	zijde	geplaatst	moeten	worden.

figuur	1.23	-	de	te	slopen	constructie	[27] figuur	1.24	-	vierendeelwerking	[27]

figuur	1.25	-	diagonale	trekband	[10]
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Khabbazan	[29]	schrijft	dat	de	gewapende	druklaag	belangrijk	is	om	de	vloeren	over	de	opleggingen	met	elkaar	te	ver-
binden.	Volgens	het	fib	rapport	[10]	is	het	bovendien	belangrijk	om	ervoor	te	zorgen	dat	de	druklaag	goed	verbonden	
is met de kanaalplaten, om te voorkomen dat deze onthecht en de kanaalplaten alsnog op de onderliggende vloer 
vallen.	In	het	artikel	is	nog	discussie	over	de	precieze	wijze	van	verankeren.	Het	verankeren	van	de	toplaag	met	beugels	
in	de	ruimte	tussen	de	vloerelementen	zou	geen	effect	hebben,	omdat	deze	ruimte	bij	zakken	van	de	vloer	groter	zou	
worden. Dit betekent echter wel dat hiervoor de kanaalplaten los moeten komen van de balk. Ook de Amerikaanse 
norm	[14]	benadrukt	dat	men	niet	moet	vertrouwen	op	enkel	de	binding	tussen	de	druklaag	en	de	kanaalplaten	van-
wege de mogelijke grote vervormingen.

1.5.5 Andere normen
Naast	de	Eurocode,	zijn	ook	Britse	[30]	en	Amerikaanse	normen	[14]	[31]	onderzocht	op	maatregelen	voor	het	wegval-
len	van	een	hoekkolom.	De	enige	norm	waarin	de	hoekkolom	specifiek	besproken	wordt,	is	de	UFC	[14].	Hierin	wordt	
gesteld dat de hoekkolom ofwel versterkt dient te worden, of dat een tweede draagweg hiervoor gevonden moet 
worden.	Het	stufib	rapport	[12]	doet	dezelfde	aanbeveling	voor	gevolgklasse	2b.	De	overige	normen	beperken	zich	tot	
het stellen van eisen aan trekbanden.

1.5.6 Conclusie
Uit	deze	literatuurstudie	blijkt	dat	er	veel	twijfels	zijn	over	de	effectiviteit	van	trekbanden	bij	het	wegvallen	van	een	
hoekkolom	in	prefab	constructies.	Ook	is	er	nog	geen	goede,	bewezen	oplossing	voor	deze	situatie.	Het	onderzoek	
waarvan deze studie de aanzet is, zal proberen een geschikte oplossing te vinden. Hierbij zullen de bevindingen 
beschreven in dit hoofdstuk gebruikt worden om mogelijke oplossingen te vinden. Daarnaast zullen ook andere oplos-
singen onderzocht worden.

Er	is	gebleken	dat	aardbevingsbestendig	bouwen,	voor	de	onderzochte	situaties,	voortschrijdende	instorting	kan	voor-
komen.	De	onderzoeken	zijn	echter	enkel	gedaan	naar	in-situ	constructies,	welke	in	grote	mate	verschillen	van	prefab	
constructies.	De	momentvaste	verbindingen	in	combinatie	met	sterker	uitgevoerde	elementen	blijken	voldoende	te	
zijn	om	voortschrijdende	instorting	te	voorkomen.	Bij	aardbevingsbestendig	bouwen	wordt	voor	kleinere	gebouwen	
gewerkt volgens de Seismic Base Shear methode, waarbij een horizontale kracht aangebracht wordt op elke verdieping 
[5].	Deze	krachten	zijn	anders	dan	die	bij	het	wegvallen	van	een	hoekkolom,	waardoor	het	onlogisch	lijkt	om	deze	ont-
werpmethode	hiervoor	te	gebruiken.	Weliswaar	heeft	het	een	positief	effect	op	de	robuustheid,	maar	het	is	denkbaar	
dat	hetzelfde	effect	op	een	efficiëntere	manier	bereikt	kan	worden.	Daarnaast	komt	niet	duidelijk	naar	voren	of	het	
aardbevingsbestendig	bouwen	de	oorzaak	is	voor	de	robuustheid,	of	het	constructief	systeem	(in-situ	betonconstruc-
tie).

In-situ	betonconstructies	blijken	 immers,	ook	al	 zijn	 ze	 (voor	 zover	bekend)	niet	aardbevingsbestendig	ontworpen,	
veelal	ook	bestand	tegen	voortschrijdende	instorting	na	wegvallen	van	een	hoekkolom.	Dit	is	een	aanwijzing	in	welke	
richting	gezocht	kan	worden	voor	een	oplossing	voor	het	hier	besproken	probleem,	al	 is	het	achteraf	momentvast	
maken	van	verbindingen	niet	de	meest	voor	de	hand	liggende	optie	in	prefab	constructies.	

Een aantal andere maatregelen, als bijvoorbeeld invulwanden of diagonalen in de gevel, lijken zeker een mogelijke 
oplossing. Deze zullen dan ook verder onderzocht worden, mocht dit noodzakelijk geacht worden. Daarnaast is onge-
twijfeld nog een groot aantal andere ideeën het onderzoeken waard.

figuur	1.26	-	vloer	als	slanke	ligger	en	hyperbolische	paraboloïde	[11]
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Deel II - ANALYSE KABELWERKING
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2 Analytische beschouwing kabelwerking

2.1 Algemeen
In	de	Eurocode	worden	trekbanden	voorgeschreven	ter	voorkoming	van	voortschrijdende	instorting.	Over	het	alge-
meen	wordt	aangenomen	dat	deze	trekbanden	wel	effectief	zijn	bij	wegvallen	van	een	randkolom,	maar	niet	bij	een	
hoekkolom	[10]	[12]	[13].	In	dit	hoofdstuk	zal	eerst	het	fenomeen	kabelwerking	besproken	worden,	de	dynamische	
aspecten die met het wegvallen van een kolom gepaard gaan worden buiten beschouwing gelaten. Vervolgens zullen 
de	verschillen	tussen	de	twee	situaties	onderzocht	worden	en	gekeken	wat	er	klopt	van	de	aanname	dat	trekbanden	
het bezwijken van een hoekveld niet kunnen voorkomen.

2.2 Kabelwerking
In	eerste	 instantie	 ligt	de	trekband	(nagenoeg)	horizontaal	 (figuur	2.1),	en	kan	geen	verticale	reactiekracht	 leveren	
(1).	Wanneer	de	constructie	zakt,	wordt	de	kabel	gerekt	en	oefent	een	kracht	uit,	die	ontbonden	kan	worden	in	een	
verticale	en	een	horizontale	component	(2).	Een	grotere	rek	heeft	een	grotere	kracht	tot	gevolg,	tot	de	vloeispanning	
bereikt wordt (3). Op dit moment zal de kracht niet meer toenemen. Als er nog geen evenwicht bereikt is, zal de con-
structie	verder	zakken.	De	kracht	in	de	trekband	zal	niet	toenemen,	maar	door	de	zakking	zal	de	trekband	steeds	meer	
in	verticale	richting	komen	te	staan.	De	verticale	component	zal	groter	worden	tot	evenwicht	bereikt	is	(4).

Randkolom
Bij	het	wegvallen	van	de	randkolom	(figuur	2.2),	liggen	de	kabels	in	elkaars	verlengde.	De	twee	aanliggende	kolommen	
worden	via	de	kortst	mogelijke	lijn	(een	rechte	lijn)	door	de	kabels	verbonden.	Wanneer	de	constructie	zakt,	zullen	de	
kabels gerekt worden en zal zich een kracht ontwikkelen. Hoe groter de zakking, hoe groter de rek en hoe groter de 
verticale	component	(figuur	2.1).

1: geen zakking

2: elastisch

3: plastisch

4: plastisch

figuur	2.1	-	krachten	bij	kabelwerking

figuur	2.2	-	vervorming	bij	weggevallen	randkolom
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Hoekkolom
Wanneer	een	hoekkolom	wegvalt,	gaat	dit	niet	op	dezelfde	manier.	In	de	literatuur	[10]	[12]	[13]	wordt	doorgaans	ver-
ondersteld	dat	zich	een	vloeilijn	ontwikkelt	tussen	de	twee	voorlaatste	kolommen	(figuur	2.3).	De	buitenste	helft	van	
de plaat zou dan om deze lijn roteren. In dit geval worden de trekbanden niet verlengd en zullen geen kracht leveren 
die bezwijken van de vloerplaat kan voorkomen. De veronderstelling uit de literatuur dat de krachten in het hoekpunt 
geen evenwicht zouden maken, klopt dan ook niet. Omdat de trekbanden niet rekken, treden er in het hoekpunt geen 
krachten op. Zouden deze wel optreden, dan zouden ze overigens geen evenwicht maken. De conclusie dat kabelwer-
king niet optreedt, is wel correct.

Vergelijking
Een fundamenteel verschil tussen het wegvallen van een randkolom en een hoekkolom is de wijze waarop de vloer 
bezwijkt. Bij de hoekkolom ontstaat, volgens de voorgaande beschouwing, één vloeilijn. Beide trekbanden liggen in 
hetzelfde	halve	vloerveld	en	zullen	om	dezelfde	vloeilijn	roteren	(figuur	2.4).	Ze	zullen	derhalve	niet	van	elkaar	bewe-
gen, niet rekken en dus geen kracht ontwikkelen. Bij de randkolom ontstaan echter meerdere vloeilijnen. De trek-
banden roteren elk om een andere lijn, waardoor de uiteinden van elkaar zullen bewegen. Wanneer de trekbanden 
verbonden	zijn,	zoals	gewoonlijk	in	de	constructie,	zullen	zij	verlengen	en	een	kracht	gaan	uitoefenen.	Het	ontstaan	van	
meerdere	rotatielijnen	blijkt	noodzakelijk.

figuur	2.3	-	vervorming	bij	weggevallen	hoekkolom

figuur	2.4	-	verschillen	weggevallen	hoek-	en	randkolom
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2.3 Bezwijkmechanismen
Nu is ook in het geval van een wegvallende hoekkolom een vloeilijnenpatroon mogelijk waarbij er meerdere vloeilijnen 
ontstaan	(figuur	2.5).	In	dit	geval	ontstaan	er	drie	vloeilijnen	vanuit	kolom	B,	naar	de	twee	voorlaatste	kolommen	en	
de	hoek	van	de	plaat.	Hierdoor	ontstaan	twee	plaatdelen	(ABD	en	BCD)	die	zullen	roteren	om	respectievelijk	lijn	AB	en	
BC.	De	punten	D	van	beide	plaatdelen	zullen	zakken	en	bewegen	in	de	richting	van	punt	A	respectievelijk	C,	zie	figuur	
2.5. Omdat de plaatdelen in dit punt D verbonden zijn door middel van de trekband, zal dit slechts in beperkte mate 
mogelijk	zijn.	Dit	is	met	een	eenvoudige	maquette	aan	te	tonen	(figuur	2.6).	Hierin	zijn	de	twee	plaatdelen	opgelegd	
op	de	3	kolommen	en	aan	elkaar	verbonden	door	middel	van	een	‘trekband’	in	de	omtrek.	Of	kabelwerking	al	dan	niet	
werkt bij het wegvallen van de hoekkolom hangt dus af van het maatgevende vloeilijnenpatroon.

De eerder besproken twee vloeilijnenpatronen zullen vergeleken worden om te bepalen welke maatgevend is. Veron-
dersteld	wordt	dat	er	geen	andere,	realistische,	patronen	mogelijk	zijn.

Bij	patroon	1	(figuur	2.7)	loopt	een	vloeilijn	van	punt	A	naar	punt	C.	Plaatdeel	ACD	zal	in	dit	geval	gaan	roteren	om	
deze lijn. De trekbanden over AD en CD zullen niet van elkaar gaan bewegen (ze zijn immers onderdeel van hetzelfde 
plaatdeel) en dus geen kracht ontwikkelen. Kabelwerking zal bij dit mechanisme niet optreden.

Patroon	2	(figuur	2.8)	heeft	drie	vloeilijnen:	AB,	BC	en	BD.	Plaatdeel	ABD	zal	roteren	om	vloeilijn	AB,	punt	D	wil	dus	naar	
deze lijn bewegen. Plaatdeel BCD roteert om vloeilijn BC, punt D wil naar deze lijn bewegen. De twee plaatdelen zullen 
elkaar	van	deze	horizontale	beweging	weerhouden,	waardoor	ook	de	verticale	beweging	wordt	gestopt.

figuur	2.6	-	kabelwerking	in	maquette

A D

B C

figuur	2.5	-	mogelijk	vloeilijnenpatroon

A D

B C

a

a

figuur	2.8	-	vloeilijnenpatroon	2

A D

B C

a

a

figuur	2.7	-	vloeilijnenpatroon	1
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Maatgevend�vloeilijnenpatroon
Het maatgevende vloeilijnenpatroon zal met behulp van arbeid bepaald worden. De berekeningen zijn te vinden in 
bijlage A en geven een bezwijklast q uitgedrukt in de overspanning van de vloer (a)	en	de	plastische	momentcapaciteit	
per	meter	vloer:	mp. In deze analyse wordt de vloer beschouwd als een monoliete plaat waarbij de momentcapaciteit 
in	beide	richtingen	hetzelfde	is	voor	positieve	en	negatieve	momenten.	Verder	wordt	gesteld	dat	de	plaat	enkel	door	
een buigend moment kan bezwijken.

1 2

12
= pm

q
a

 

22
12

= pm
q

a

Hieruit blijkt dat voor een hoekveld met gelijke zijden, beide vloeilijnenpatronen dezelfde bezwijklast hebben. Welk 
patroon	optreedt,	is	dus	niet	te	zeggen.	Voor	het	geval	patroon	2	optreedt	in	een	constructie,	worden	de	optredende	
krachten voor dit patroon berekend.

2.4 Krachtswerking
Eerder werd al duidelijk dat de twee plaatdelen op hoek D een kracht zullen overdragen waardoor beweging in de 
richting	van	A	respectievelijk	C	niet	mogelijk	wordt.	Uit	de	symmetrie	(over	lijn	BD)	kan	dit	ook	geconcludeerd	worden.	
Vanwege deze symmetrie is het ook mogelijk slechts één plaatdeel te beschouwen.

De twee delen zullen elkaar ervan weerhouden te roteren door een kracht uit te oefenen op het punt waar de platen 
aan elkaar verbonden zijn door de trekband (punt D). Horizontaal beschouwd zal plaatdeel 1 (ABD) steun vinden aan 
plaatdeel	2	(BCD),	door	een	kracht	in	punt	D	zal	rotatie	om	lijn	AB	tegengewerkt	worden.	Dit	is	te	zien	in	figuur	2.9	waar	
de	verbinding	met	plaatdeel	2	geschematiseerd	is	tot	een	rol	oplegging.

Omgekeerd	zal	plaatdeel	2	op	dezelfde	manier	steun	vinden	aan	plaatdeel	1	(figuur	2.10).	Aangenomen	wordt	dat	de	
trekbandkrachten	in	punt	D	aangrijpen.	Uit	de	geometrie	is	op	te	maken	dat	de	resulterende	verticale	kracht	omhoog	
gericht	is	en	berekend	kan	worden	met	de	vergelijking:

;
;

 
2
H t

V res

F w
F

a
=

Er	is	evenwicht	wanneer:

2

;
 
6V res

Q aF =

In	de	Eurocode	wordt	de	minimale	trekbandkracht	voor	de	omtrek	gegeven:		F t = 0,4*Q*s*L
Hierbij is s de afstand tussen de trekbanden en L de lengte van de trekband. In dit geval zijn s en L gelijk, namelijk a. Om 
de invloed van de trekbandsterkte op de zakking te kunnen beschouwen, stellen we dat F t = λ*Q*s*L.

A D

B C

R

2

figuur	2.10	-	plaatdeel	2

A D

B C

R
1

figuur	2.9	-	plaatdeel	1
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De	zakking	is	afhankelijk	van	de	trekbandsterkte	en	te	berekenen	aan	de	hand	van:

29 1
aw
λ

=
−

De	afleidingen	van	de	voorgaande	vergelijkingen	zijn	te	vinden	in	bijlage	A.

Wanneer voor λ de voorgeschreven waarde van 0,4 ingevuld wordt, dan volgt daaruit een zakking w = 1,51 a. Dat de 
constructie	als	bezweken	beschouwd	mag	worden	bij	een	zakking	van	anderhalf	maal	de	overspanning,	behoeft	geen	
uitleg.

In	Eurocode	2-1-1	[32]	bijlage	C	wordt	een	eis	gesteld	aan	de	minimumrek	bij	maximale	belasting.	Voor	het	meestge-
bruikte	staal	B500B,	vergelijkbaar	met	het	‘oude’	FeB500HWL,	bedraagt	de	minimale	rek	5%. Als uitgegaan wordt dat 
deze rek over de gehele lengte van de trekband optreedt, wordt deze verlenging bereikt bij een zakking van w = 0,32 
a. Bij een overspanning van 7,2 meter komt dit op 2,3 meter. Om dit te bereiken geldt een bijbehorende factor van λ = 
1,094 is. Gezien de gebruikte factoren in de Eurocode (0,4 voor de omtrek en 0,8 voor de inwendige trekbanden) is 1,2 
meer	in	overeenstemming	is	met	de	norm.	Hiermee	wordt	de	minimale	trekbandsterkte	in	het	hoekveld	bepaald	op:

1,2* * *tF Q s L=

2.5 Conclusie
Samenvattend	kan	gesteld	worden	dat	de	effectiviteit	 van	 trekbanden	afhangt	van	het	optredende	bezwijkmecha-
nisme.	Bij	een	ideale	vloerplaat,	zijn	de	bezwijkbelasting	voor	de	beide	onderzochte	vloeilijnenpatronen	gelijk.	Wan-
neer het mechanisme optreedt waarbij kabelwerking mogelijk is, blijkt dat de voorgeschreven trekbandsterkte van  
niet voldoet. Een trekbandsterkte van F t = 1,2*Q*s*L is dan nodig bij toepassing van B500B.
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Deel III - BESCHOUWING CONSTRUCTIES
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3 Beschouwing van constructies

3.1 Inleiding
Uit	de	literatuurstudie	bleek	dat	er	vooral	twijfels	zijn	over	de	effectiviteit	van	trekbanden	bij	het	wegvallen	van	een	
hoekkolom.	In	deel	II	van	dit	rapport	is	gebleken	dat	in	deze	situatie	de	trekbanden	wel	effectief	kunnen	zijn,	maar	dit	
niet	per	definitie	zijn.	Dit	deelonderzoek	beoogt	te	toetsen	of	kabelwerking	optreedt	wanneer	een	hoekkolom	in	een	
prefab	betonconstructie	wegvalt.	Daarnaast	zullen	ook	andere	mechanismen	beschouwd	worden.

Hiertoe is een viertal ontwerpvarianten geselecteerd waarvoor een ontwerp gemaakt is. Deze zijn ontworpen volgens 
de	Eurocode	en	de	bepalingen	 in	EC1-1-7	Bijlage	A	 [3]	en	zullen	 later	besproken	worden.	Vervolgens	worden	deze	
getoetst	op	verschillende	afdrachtsmechanismen,	waarbij	één	hoekkolom	fictief	verwijderd	is.	Hieraan	zijn	conclusies	
verbonden	over	de	robuustheid	van	de	constructies	en	de	effectiviteit	van	de	mechanismen.	Aan	de	hand	hiervan	
wordt	bepaald	welke	mechanismen	potentie	hebben	om	de	robuustheid	van	de	constructie	te	vergroten,	mocht	dat	
noodzakelijk zijn.

Met uitzondering van variant 2, zijn alle verdiepingen door middel van kolommen verbonden. Elke verdieping zal 
dezelfde	zakking	ondergaan	en	op	dezelfde	manier	reageren	(figuur	3.1).	Elke	verdieping	moet	zichzelf	dragen,	daarom	
voldoet het voor deze varianten om één enkele verdieping te beschouwen. 

In	dit	hoofdstuk	 zal	de	noodzakelijke	voorkennis	gepresenteerd	worden.	De	beschouwde	constructies	worden	kort	
beschreven,	ook	de	eis	waaraan	deze	constructies	moeten	voldoen	komt	aan	de	orde.	Daarna	volgt	een	beschouwing	
over de dynamische aspecten die optreden bij het wegvallen van een element. Een opsomming van keuzes benodigd 
voor	het	ontwerp	wordt	gegeven,	de	verantwoording	is	te	vinden	in	verschillende	bijlagen.	Ten	slotte	worden	de	ver-
schillende mechanismen beschreven.

De	constructies	zullen	elk	in	een	apart	hoofdstuk	worden	beschouwd.	Dit	deelonderzoek	eindigt	met	een	conclusie	en	
zal de aanzet zijn tot het volgende deelonderzoek.

3.2 Ontwerpvarianten
Er	 zijn	 verschillende	 constructies	met	 hoekkolommen	mogelijk.	Omdat	 de	 verschillen	 hiertussen	 gevolgen	 kunnen	
hebben voor de robuustheid van de ontwerpen, is gekozen om meerdere ontwerpvarianten te toetsen. Daarnaast 
zullen zaken als het aantal beuken en de aan- of afwezigheid van een druklaag gevarieerd worden, om ook hierover 
uitspraken te kunnen doen. De vier gekozen ontwerpvarianten zijn gekozen naar aanleiding van diverse gesprekken 
met mensen van Bestcon.

figuur	3.1	-	vervorming	op	elke	verdieping	gelijk
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Variant�1:�balk
Deze	variant	behelst	een	constructie	bestaande	uit	kolommen	met	consoles.	Hierop	liggen	balken	in	één	richting.	De	
vloer	bestaat	uit	kanaalplaten	met	een	constructieve	druklaag	(figuur	3.2).

Variant�2:�gevel
De	begane	grond	van	deze	constructie	bestaat	uit	kolommen.	Hierop	liggen	balken	die	gevelelementen	dragen,	welke	
de	verticale	belastingafdracht	van	de	hogere	verdiepingen	verzorgen.	De	gebruikte	vloeren	zijn	appartementenvloeren	
zonder	druklaag	(figuur	3.3).

Variant�3:�borstwering
De derde variant lijkt op de eerste, hier zijn echter geen balken toegepast maar borstweringen. Daarnaast is de over-
spanning van de borstweringen kleiner en die van de vloer, kanaalplaten met een druklaag, groter. Tevens is de con-
structie	slechts	één	beuk	breed	(figuur	3.4).

Variant�4:�puntvormig�ondersteund
Bij	de	puntvormig	ondersteunde	variant	wordt	een	constructie	van	het	Bestcon	60	systeem	beschouwd.	Dit	bestaat	uit	
kolommen	met	hierop	puntvormig	ondersteunde	vloerplaten.	Er	is	geen	druklaag	aanwezig	(figuur	3.5).

3.3 Eis
Voordat	de	verschillende	alternatieven	getoetst	kunnen	worden,	moet	een	keuze	gemaakt	worden	voor	wat	toelaat-
baar	 is	 voor	de	constructie.	Er	 zal	een	algemeen	doel	gesteld	worden,	welke	vervolgens	uitgewerkt	wordt	 tot	een	
bruikbare eis.

In	principe	wordt	een	constructie	zo	gebouwd	dat	deze	niet	zal	bezwijken.	Wanneer	een	element	toch	bezwijkt,	is	het	
doel	het	zoveel	mogelijk	beperken	van	slachtoffers	en	materiële	schade.	De	vraag	hoe	ver	men	hier	in	moet	gaan	is	
echter	gerechtvaardigd.	Een	kolom	zal	niet	zomaar	bezwijken.	Een	zware	explosie	bijvoorbeeld,	kan	de	oorzaak	zijn.	
Het	is	aannemelijk	dat	personen	in	de	buurt	van	deze	kolom	slachtoffer	zullen	worden	van	de	explosie	en	niet	zozeer	
van het bezwijken van de kolom. Ditzelfde geldt voor bijvoorbeeld een vliesgevel, deze zal een gebeurtenis die een 
hoekkolom	doet	bezwijken	niet	weerstaan.	De	constructie	zodanig	ontwerpen,	dat	slachtoffers	en	schade	in	de	directe	
omgeving	van	het	bezweken	element	te	allen	tijde	voorkomen	worden,	is	dus	niet	realistisch.

figuur	3.3	-	variant	2:	gevelfiguur	3.2	-	variant	1:	balk

figuur	3.5	-	variant	4	-	puntvormig	ondersteundfiguur	3.4	-	variant	3:	borstwering



34

Wanneer	er	sprake	 is	van	voortschrijdende	 instorting,	zijn	materiële	schade	en	mogelijk	ook	slachtoffers	buiten	de	
directe	omgeving	van	het	bezweken	element	aan	de	orde.	Daarom	stelt	de	Eurocode	dat	voortschrijdende	instorting	
voorkomen	moet	worden:	“zorgen	dat	de	constructie	voldoende	robuustheid	bezit”	[3].	Door	dit	als	eis	te	stellen	voor	
het	onderzoek,	moet	echter	de	definitie	van	robuustheid	vertaald	worden	naar	een	specifieke	eis.	Robuustheid	is,	vol-
gens	de	Eurocode	[3]	(artikel	1.5.14):
 

“Robuustheid: 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.”

De	frase	“niet	in	verhouding”	zal	gekwantificeerd	moeten	worden.	In	de	nationale	bijlage	kan	een	aanvaardbare	grens	
voor	lokaal	bezwijken	gegeven	zijn,	dit	is	echter	niet	het	geval	voor	Nederland.	Bijlage	A	van	[3]	doet	wel	een	voorstel:

“De grens van toelaatbaar lokaal bezwijken, mag per gebouwsoort verschillend zijn. De aanbevolen 
waarde is de kleinste waarde van 15% van de vloeroppervlakte of 100 m2, in elke bouwlaag van 
twee aangrenzende bouwlagen.”

De	definitie	van	“bezwijken”	wordt	niet	expliciet	gegeven	in	de	Eurocode.	Wel	kan	men	uit	de	definitie	van	de	term	
weerstand,	Eurocode	0	[33]	artikel	1.5.2.15,	opmaken	dat	bezwijken	inhoudt	dat	de	weerstand	kleiner	is	dan	de	optre-
dende	kracht:

“Weerstand: vermogen van een constructief element of onderdeel, of van een doorsnede van een 
constructief element of onderdeel van een constructie, om belastingen te weerstaan zonder mecha-
nisch bezwijken, bijv. buigweerstand, knikweerstand, trekweerstand”

Over	meerdere	bouwlagen	zouden	dus	vloeren	mogen	bezwijken,	dat	wil	zeggen:	de	optredende	belasting	is	groter	
dan de weerstand. Bij het bezwijken van een vloer zal deze echter op de onderliggende vloer terecht kunnen komen, 
met	een	dynamische	belasting	tot	gevolg.	De	precieze	gevolgen	zijn	danx	onduidelijk.	Vandaar	dat	gekozen	wordt	om	
deze	interactie	te	voorkomen	door	de	eis	te	stellen	dat	geen	enkel	element	mag	bezwijken.	Meer	specifiek,	de	sterkte	
van geen enkel element mag worden overschreden. De vervorming is hierbij niet van belang, zolang deze niet zo groot 
is	dat	andere	elementen	geraakt	worden.	Dit	stelt	hogere	eisen	aan	de	constructie	dan	de	Eurocode	voorstelt	en	is	
daarmee minder economisch, het is daarentegen wel een veilige eis. 

Deze eis zal in het verdere onderzoek gehanteerd worden. Elementen mogen niet bezwijken, de vervorming is van 
ondergeschikt belang. Deze kan echter niet oneindig groot zijn. Wanneer een vloer meer dan een verdiepingshoogte 
zakt,	 zal	 de	onderliggende	 vloer	 extra	 belast	worden.	 Bij	 elastische	 vervorming	 is	 het	 echter	 zeer	onwaarschijnlijk	
dat	dit	gebeurt.	Ook	bij	kleinere	vervormingen	kunnen	echter	ongewenste	situaties	ontstaan.	Zo	kan	een	vluchtweg	
geblokkeerd	worden,	of	kan	een	niet-constructieve	gevel	bezwijken.	Wanneer	dit	een	vliesgevel	 is,	kan	vallend	glas	
extra	slachtoffers	maken.	Met	deze	zaken	zal	in	de	praktijk	rekening	gehouden	moeten	worden,	het	valt	echter	buiten	
het kader van dit onderzoek.

3.4 Dynamische effecten
Wanneer	een	belasting	aangrijpt	op	een	onvervormde	constructie,	zullen	nog	geen	reactiekrachten	aanwezig	zijn	en	is	
de resultante van de krachten ongelijk aan nul. Volgens de eerste wet van Newton zal deze kracht een versnelling van 
de	constructie	veroorzaken,	waardoor	deze	in	beweging	komt.	Deze	vervorming	heeft	een	reactiekracht	tot	gevolg,	
waardoor	de	versnelling	zal	afnemen.	Op	een	bepaald	moment	zijn	de	belasting	en	reactiekracht	gelijk,	op	dit	moment	
is	de	versnelling	nul,	maar	is	nog	een	bepaalde	snelheid	aanwezig.	De	constructie	zal	verder	vervormen,	de	reactie-
kracht	zal	toenemen,	waardoor	een	vertraging	van	de	constructie	zal	optreden.	Op	het	moment	dat	de	snelheid	gelijk	
is	aan	nul,	zal	de	reactiekracht	groter	zijn	dan	de	actiekracht	en	zal	de	constructie	een	teruggaande	beweging	richting	
de	oorspronkelijke	positie	ondergaan.	Dit	herhaalt	zich	tot,	door	wrijvingsverliezen,	een	statisch	evenwicht	is	gevormd	
(figuur	3.6).
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Normaal	gesproken	worden	belastingen	verondersteld	geleidelijk	aan	te	grijpen.	Op	deze	manier	krijgt	de	constructie	
de	kans	om	in	een	situatie	van	statisch	evenwicht	te	geraken,	voordat	de	belasting	verder	toeneemt.	Deze	toename	
gebeurt	in	oneindig	kleine	stapjes,	waardoor	de	versnelling	van	de	constructie	zeer	laag	is	en	het	verschil	tussen	de	
uiterste	vervorming	en	die	in	de	evenwichtssituatie	extreem	klein	is	(figuur	3.6).

Wanneer	echter	de	belasting	plotseling	aangebracht	wordt,	zal	de	constructie	op	het	moment	van	volledig	belasten	
nog	onvervormd	zijn	en	geen	reactiekracht	leveren.	De	resultante	van	de	krachten	is	relatief	groot,	waardoor	de	ver-
snellingen	ook	groot	 zullen	 zijn.	Hierdoor	 zal	het	verschil	 tussen	maximale	vervorming	en	uiteindelijke	vervorming	
groot	zijn.	Dit	geldt	ook	voor	de	hiermee	samenhangende	reactiekrachten.	Een	plotseling	aangrijpende	belasting	heeft	
dus	grotere	interne	krachten	tot	gevolg	dan	een	geleidelijk	aangebrachte	belasting.

Wegvallen�van�een�kolom
Bij	het	wegvallen	van	een	kolom,	zal	de	constructie	een	tweede	draagweg	moeten	vinden.	De	belasting	is	al	aanwezig	
terwijl	de	constructie	nog	niet	de	reactie	levert.	Deze	situatie	is	dus	vergelijkbaar	met	het	plotseling	aangrijpen	van	de	
belasting.	In	de	Eurocode	[33]	wordt	hierover	het	volgende	gezegd	(artikel	4.1.5	(2)):

“Wanneer dynamische belastingen versnellingen van betekenis van de constructie veroorzaken, be-
hoort het constructieve systeem dynamisch te zijn geanalyseerd. Zie 5.1.3 (6)”

Voor de eerste, eenvoudige berekening is een dynamische berekening echter niet nodig. Het doel is hier om snel een 
inzicht te krijgen in het gedrag en de globale krachten, zodat een afweging gemaakt kan worden of een mechanisme in 
aanmerking komt voor verder onderzoek. Een dynamische analyse is echter niet de enige manier om de dynamische 
effecten	in	rekening	te	brengen,	zo	blijkt	uit	[33],	artikel	5.1.3	(3):

“Wanneer het passend is om dynamische belastingen als quasi-statisch te beschouwen, mogen 
de dynamische delen in aanmerking zijn genomen, ofwel door opname daarvan in de statische 
waarden, ofwel door toepassing van gelijkwaardige dynamische vergrotingsfactoren op de statische 
belastingen.”

Dynamische�vergrotingsfactor
Om	toch	enige	nauwkeurigheid	te	verkrijgen,	zal	een	quasi-statische	berekening	gedaan	worden.	In	de	Eurocode	[3]	
wordt	echter	geen	dynamische	vergrotingsfactor	gegeven	voor	het	wegvallen	van	een	element.	Wel	wordt,	specifiek	
voor	aanrijdbelastingen,	gesteld	dat	bij	berekening	de	vergrotingsfactor	kan	variëren	van	1,0	tot	1,8.	Wanneer	deze	
berekening niet gedaan wordt, “mag worden aangenomen dat de dynamische vergrotingsfactor voor de elastische res-
pons gelijk is aan 1,4”.	Hoewel	er	verschillen	bestaan	tussen	een	aanrijdbelasting	en	het	wegvallen	van	een	element,	
geeft	dit	de	orde	van	grootte	van	de	dynamische	vergrotingsfactor	weer.

Ruth	et	al.	[34]	heeft	onderzoek	gedaan	naar	de	dynamische	factor	in	geval	van	het	wegvallen	van	een	kolom.	Hieruit	
wordt	geconcludeerd	dat	een	factor	van	1,5	een	meer	nauwkeurig	resultaat	geeft	dan	de	waarde	die	doorgaans	in	de	
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figuur	3.6	-	belasting	plotseling	(links)	en	geleidelijk	(rechts)	aangebracht
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praktijk	wordt	toegepast,	namelijk	2,0.	Dit	geldt	echter	voor	een	stalen	gebouw.	Zaken	als	aantal	beuken,	verdiepin-
gen,	afmetingen	van	de	elementen	et	cetera	bleken	geen	grote	invloed	te	hebben	op	de	dynamische	factor.	Voor	3D	
analyses	bleek	deze	wel	groter	te	zijn	dan	voor	2D.	Een	kleine	zijsprong	is	gemaakt	naar	gewapend	betonconstructie.	
Hier bleek een factor van 1,1 voldoende nauwkeurig te zijn. Geconcludeerd mag worden dat het materiaal een grote 
invloed	heeft.	Het	is	daarom	niet	duidelijk	of	één	van	deze	factoren	voor	prefab	betonconstructies	overgenomen	kan	
worden.

Starossek	[4]	geeft	aan	dat	de	factor	sterk	kan	verschillen	per	verwijderd	element,	beschouwd	element	en	variabele	
(normaalkracht, moment, vervorming, etc.). Dit blijkt uit numeriek onderzoek naar een hangbrug waarbij één van de 
kabels	is	weggevallen.	Het	beschouwde	systeem	is	echter	fundamenteel	anders	dan	bij	Ruth	et	al.	[34].	Het	is	mogelijk	
dat	dit	invloed	heeft	op	de	vergrotingsfactor.	

De	invloed	van	het	verwijderde	element,	beschouwd	element	en	variabele	blijkt	ook	uit	Kokot	[18].	In	dit	onderzoek	is	
een	constructie	in	vier	situaties	doorgerekend,	eenmaal	in	de	onbeschadigde	toestand	en	driemaal	in	de	beschadigde	
toestand,	waarbij	telkens	een	andere	kolom	was	verwijderd.	De	vergrotingsfactor,	berekend	als	de	verhouding	tussen	
de	resultaten	van	de	lineair	statische	analyse	en	de	niet-lineaire	dynamische	analyse,	varieert	hierbij	van	1,12 tot 2,12. 
Hierbij bleek de gemiddelde factor over de drie toestanden voor de momenten in de balken net boven de 1,0 te liggen, 
voor de kolomkrachten rond 1,5 en voor de vervorming net onder 2,0.

Aan	de	hand	van	deze	resultaten	valt	op	te	maken	dat	de	doorgaans	in	de	praktijk	gebruikte	factor	van	2,0 waarschijn-
lijk	een	conservatieve	waarde	is.	Daarom	is	besloten	om,	bij	de	eenvoudige	berekeningen,	te	rekenen	met	een	dyna-
mische	vergrotingsfactor	van	1,5. 

Consequenties
Deze	keuze	heeft	echter	wel	bepaalde	consequenties.	Zoals	eerder	is	uitgelegd,	is	de	belasting	constant,	de	reactie-
kracht varieert echter. Het is mogelijk dat de sterkte van een element wordt overschreden op het moment dat de 
reactiekracht	maximaal	is.	Dit	hoeft	echter	niet	direct	tot	bezwijken	te	leiden,	staal	bijvoorbeeld	zal	gaan	vloeien	en	
bezwijkt pas bij een bepaalde rek. Wanneer deze rek niet bereikt wordt, zal het element niet bezwijken. Het voert 
echter te ver om dit voor elk element te berekenen, vandaar dat gesteld wordt dat een element bezwijkt wanneer de 
quasi-statische	belasting	groter	is	dan	de	weerstand.

3.5 Keuzes

3.5.1 Belasting-, materiaal- en momentaanfactoren
In	bijlage	B.1	worden	de	belasting-,	materiaal-	en	momentaanfactoren	voor	een	buitengewone	situatie	besproken.	De	
volgende	conclusies	zijn	van	specifiek	van	toepassing	op	de	buitengewone	situatie	in	dit	onderzoek:

•	 Alle	belastingfactoren	zijn	1,0
•	 De materiaalfactor voor beton is 1,2
•	 De materiaalfactoren voor betonstaal en voorspanstaal zijn 1,0
•	 De momentaanfactor van wind is 0,0
•	 De	momentaanfactor	van	de	veranderlijke	belasting	voor	vloeren	is	0,3
•	 De	momentaanfactor	van	de	veranderlijke	belasting	voor	daken	is	0,0

3.5.2 Veranderlijke belastingen en windbelasting
In	bijlage	B.2	worden	de	belastingen	besproken.	Voor	het	ontwerp	van	de	stabiliteitsvoorzieningen	is	de	windbelasting	
van	belang.	Bij	het	toetsen	van	de	constructie	in	een	buitengewone	situatie	hoeft	geen	windbelasting	toegepast	te	
worden.

•	 De	veranderlijke	belasting	op	de	vloeren	van	alle	ontwerpvarianten	is	4,0 kN/m2

•	 De	rekenwaarde	van	de	windbelasting	voor	de	globale	stabiliteit	(druk	en	zuiging)	is	2,0 kN/m2

•	 De	belasting	van	de	hoekkolommen,	randbalk	en	borstwering	wordt	gelijkmatig	verdeeld	over	het	hoekveld
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3.5.3 Trekbanden
In bijlage B.3 wordt nader ingegaan op de bepalingen met betrekking tot trekbanden, hier is ook een aantal keuzes 
verantwoord:	

•	 De	trekbanden	worden	berekend	volgens	Eurocode	1-1-7
•	 Druklaagwapening mag ook als trekband beschouwd worden
•	 De trekbanden dienen aangebracht te worden binnen een bepaalde afstand van de stramienlijnen, deze 
afstand	bedraagt	10%	van	de	overspanning	loodrecht	op	de	trekband.
•	 Voor	ontwerpvariant	 2	met	 kolommen	en	wanden	worden	de	 regels	 voor	 trekbanden	 in	 constructies	met	
wanden gehanteerd
•	 De	rekenwaarde	van	de	treksterkte	van	trekbanden	is	de	karakteristieke	treksterkte
•	 Voor	horizontale	trekbanden	voor	constructies	met	dragende	wanden	wordt	de	trekbandsterkte	uitgedrukt	in	
kN/m.	Deze	meter	is	de	afstand	van	de	halve	overspanning(en)	loodrecht	op	de	richting	van	de	trekband.

3.5.4 Kanaalplaten en brandwerendheid
Naar aanleiding van een brand in een parkeergarage waarbij de onderschil van een kanaalplaat is losgekomen, zijn 
in	2011	extra	eisen	voor	kanaalplaten	met	toplagen	opgesteld.	Hierbij	worden	eisen	gesteld	aan	de	hoogte	van	de	
toplaag,	welke	bestaat	uit	de	druklaag	en	de	hele	of	halve	afwerklaag,	afhankelijk	van	de	sterkte	hiervan	[35].
 
Eerder is de keuze gemaakt de ontwerpvarianten te baseren op de meest recente eisen. Een aantal van de ontwerp-
varianten zal echter niet aan de brandwerendheidseisen voldoen. Volgens de vernieuwde regels is dan een tweede 
draagweg	analyse	van	de	vloer	zonder	onderschil	benodigd.	Deze	analyse	zal	echter	veel	tijd	vergen	en	valt	buiten	het	
kader van dit onderzoek. Daarom wordt aangenomen dat de vloer voldoet wanneer de onderschil loskomt. Mocht uit 
een	analyse	blijken	dat	dit	niet	zo	is,	dan	zijn	extra	voorzieningen	nodig	welke	de	robuustheid	van	de	constructie	zullen	
verhogen.	Dit	kan	een	positief	effect	hebben	op	de	sterkte	bij	het	wegvallen	van	de	hoekkolom.	De	keuze	om	geen	
extra	voorzieningen	voor	de	brandveiligheid	aan	te	nemen	is	dus	een	conservatieve	benadering.

3.6 Mechanismen
Bij de beschouwing van de drie varianten zonder gevelelementen, zal een aantal afdrachtmechanismen onderzocht 
worden. Deze zullen hier kort geïntroduceerd worden. Bij de variant met de gevelelementen zullen deze niet onder-
zocht	worden	omdat	het	eigen	gewicht	van	de	gevel	dermate	groot	is	dat	het	onrealistisch	is	om	deze	via	de	vloer	af	te	
dragen.	De	mechanismen	die	bij	deze	variant	beschouwd	worden,	worden	in	het	desbetreffende	hoofdstuk	beschre-
ven.

Drukboogwerking
Wanneer	zich,	onder	invloed	van	de	belasting,	een	drukboog	in	de	vloer	vormt,	zullen	de	uiteinden	naar	buiten	gedrukt	
worden.	Als	dit	niet	mogelijk	is,	bijvoorbeeld	door	de	stijfheid	van	de	overige	vloervelden,	zal	de	drukboog	verkorten.	
Dit	zal	spanningen	tot	gevolg	hebben	met	een	opwaarts	gerichte	resultante,	waardoor	de	vloer	een	bepaalde	verticale	
kracht	kan	weerstaan.	Het	verkorten	van	de	drukboog	heeft	echter	ook	tot	gevolg	dat	de	vloer	zal	zakken.	Wanneer	de	
zakking	gelijk	is	aan	de	hoogte	van	de	vloer,	zal	deze	doorslaan	(figuur	3.7).	Bij	het	beschouwen	van	dit	afdrachtmecha-
nisme	zal	geanalyseerd	worden	of	een	drukboog	kan	ontstaan	die	voldoende	sterk	is	om	de	belasting	te	weerstaan.	
De	verticale	krachten	zullen	afgeleid	worden	naar	de	uiteinden	van	de	drukboog,	de	vloer	zal	getoetst	worden	op	deze	
geconcentreerde krachten. Daarnaast zal getoetst worden of de trekbanden sterk genoeg zijn om horizontale krachten 
in evenwicht te brengen.

figuur	3.7	-	drukboogwerking
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Uitkragende�balk�en�borstwering
De balk en borstwering zijn in principe scharnierend opgelegd. De verbinding met de vloer wordt verondersteld sterk 
en	stijf	genoeg	te	zijn	om	deze	als	één	element	te	kunnen	beschouwen.	De	wapening	in	de	druklaag	en	de	trekband	
lopen	door	in	het	aanliggende	vloerveld.	Deze	kunnen	in	combinatie	met	een	drukkracht	in	het	contactvlak	van	balk	en	
kolom een moment leveren. Hierbij wordt aangenomen dat de stelruimte tussen balk en kolom opgevuld is.

Momentcapaciteit�vloer
Als de vloer bezwijkt, vervormt de wapening. Er wordt dan energie opgenomen, die geleverd wordt door de zakking 
van	de	vloer	en	de	hierop	aangrijpende	belasting.	Door	de	inwendige	arbeid	gelijk	te	stellen	aan	de	uitwendige	arbeid,	
kan de bezwijklast bepaald worden. Door verschillende vloeilijnenpatronen te beschouwen, kan men tot de maatge-
vende bezwijklast komen.

Kabelwerking
Wanneer het juiste vloeilijnenpatroon optreedt, zullen de trekbanden rekken en een kracht ontwikkelen, welke door 
de	rotatie	een	verticale	component	heeft.	Wanneer	deze	kracht	groot	genoeg	is,	kan	evenwicht	ontstaan	voordat	de	
vloer bezwijkt of de zakking te groot wordt. Kabelwerking gaat doorgaans gepaard met grote vervormingen.

Vergrote�hefboomsarm
Als	de	hoekkolom	wegvalt,	zal	in	het	hoekveld	een	negatief	moment	ontstaan	om	de	lijn	tussen	de	voorlaatste	kolom-
men (AC). Dit moment moet opgenomen worden door druk in het beton onder in de vloer en trek in de bovenwape-
ning.	De	afstand	tussen	deze	twee	componenten,	de	inwendige	hefboomsarm,	is	van	belang	voor	de	bepaling	van	de	
momentcapaciteit.

De vloer zal echter een zakking ondergaan, waardoor de vloer in het midden lager komt te liggen dan aan de uiteinden. 
Wanneer men kijkt naar lijn AC, betekent dit dat de afstand tussen de drukcomponent in het midden en de trek aan 
de	uiteinden	groter	is	geworden.	Door	deze	grotere	inwendige	hefboomsarm	is	een	groter	moment	op	te	nemen.	De	
zakking over lijn AC moet echter wel optreden voordat vloeilijn AC bezwijkt.

druklaagwapening
trekbandwapening

figuur	3.8	-	uitkragende	balk

A D

B C

A C
figuur	3.9	-	vergrote	hefboomsarm
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Vloer�als�schaalconstructie
In	verschillende	bronnen	wordt	gesproken	over	de	vloer	die,	door	de	vervorming,	een	extra	belasting	op	kan	nemen	
[11]	[15].	Wilford	&	Yu	[15]stelt:

“The high value of loads supported can be partly attributed to the slab deflecting into an anticlastic 
surface (…), similar to that encountered in hyperbolic shells.”

Door	de	zakking	van	de	vloer,	grijpt	de	verticale	belasting	niet	meer	loodrecht	aan	op	deze	vloer.	Daardoor	kan	de	com-
ponent evenwijdig aan de vloer door normaalkrachten in de vloer opgenomen worden. De component loodrecht op 
de vloer moet door buiging opgenomen worden. Hierbij moet wel aangetekend worden dat het in Wilford & Yu over 
een in-situ plaat gaat.

 

figuur	3.10	-	schaalwerking	[11]
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4 Beschouwing variant 1: balk

4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een ontwerp met kolommen, balken en kanaalplaatvloeren beschouwd. Na een beschrijving van 
het	ontwerp	volgt	de	toetsting	op	een	aantal	mechanismen,	waarna	bekeken	wordt	welke	mechanismen	gelijktijdig	op	
kunnen treden. Het hoofdstuk sluit af met een conclusie

4.2 Ontwerp
Het	 beschouwde	 ontwerp	 is	 een	 constructie	 van	 6	 verdiepingen	 (verdiepingshoogte	 3,6 meter) met kolommen 
(400x400 mm2) op een raster van 7,2 x 7,2 meter, 3 bij 5 velden. Op de consoles van deze kolommen liggen balken 
(hoogte 500 mm)	in	de	langsrichting,	daarop	kanaalplaten	(200	mm	dikte)	met	een	druklaag	van	50 mm en een even 
dikke	afwerklaag.	De	druklaag	heeft	een	wapening	Ø5-200 ten behoeve van de schijfwerking voor de horizontale stabi-
liteit	van	de	constructie.	Deze	wordt	verzorgd	door	een	niet	gespecificeerde	kern.	Voor	de	inwendige	trekband	wordt	
2 Ø16 toegepast, in de omtrek is één staaf Ø16 voldoende. De stekken in de kolommen blijken voldoende sterk te zijn 
voor	de	verticale	trekbanden.	De	berekening	voor	druklaagwapening	en	trekbanden	zijn	te	vinden	in	bijlage	B.3	Er	is	
geen balk op de kopgevel toegepast. 

7200

7200

7200

72007200720072007200

figuur	4.1	-	plattegrond	variant	1
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De toegepaste kanaalplaten zijn gebaseerd op VBI HVP-200 platen. Waar nodig zullen de eigenschappen van deze plaat 
gebruikt worden. De platen zijn voorgespannen met 8 strengen Ø12,5 (744 mm2) op 40 mm van de onderzijde en 2 
strengen Ø6,9 (58 mm2)op 30 mm	van	de	bovenzijde,	beide	FeP	1860.	Het	zwaartepunt	van	de	voorspanning	ligt	op	
49 mm van de onderzijde van de plaat, het zwaartepunt van de gehele plaat ligt in het midden van de plaat. Zonder in 
detail te treden wordt de werkvoorspanning op 1100 N/mm2 gesteld, de totale voorspankracht is 882,2 kN. De reken-
waarde	van	de	vloerbelasting	is	10,9 kN/m2,	als	berekend	in	bijlage	B.2.	Hierin	is	de	dynamische	vergrotingsfactor	van	
1,5 meegenomen, het eigen gewicht van de balk en bovenliggende hoekkolom is over de vloer uitgesmeerd.

4.3 Beschouwing mechanismen
Bij	het	wegvallen	van	de	hoekkolom,	zijn	er	verschillende	wijzen	van	belastingafdracht	mogelijk.	Eerst	worden	de	wijzen	
beschouwd	waarbij	de	vervormingen	relatief	klein	zijn.	Vervolgens	worden	de	wijzen	behandeld	waarbij	grote	vervor-
mingen	aan	de	orde	komen.	In	deze	mechanismen	kan	enige	overlap	zitten.

4.3.1 Drukboogwerking
De theorie van dit mechanisme is beschreven in bijlage B.4. Voor alle genoemde waarden, ontwerpkeuzes en de uit-
komsten van tabel 4.1 wordt ook naar deze bijlage verwezen. Het vloerveld wordt verdeeld in 5 stroken waarin zich 
een	drukboog	zal	ontwikkelen.	Deze	dragen	tezamen	de	totale	belasting.	Hoewel	een	optimistische	aanname,	wordt	
onbeperkte	herverdeling	van	de	belasting	binnen	het	hoekveld	mogelijk	geacht.
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figuur	4.2	-	zijaanzicht	variant	1
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figuur	4.3	-	doorsnede	kanaalplaat
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In de volgende tabel is per strook de lengte van de middellijn van deze strook gegeven, de zakking in het middelpunt, de 
verticale	kracht	als	puntlast	die	de	gehele	strook	kan	dragen	en	de	verticale	en	horizontale	kracht	die	de	strook	op	de	
randen	van	het	vloerveld	afdraagt.	De	maximaal	opneembare	horizontale	kracht	per	zijde	is	271,5 kN, dit wordt bereikt 
bij een zakking van strook 5 van 14,4 mm.

strook lengte (L) zakking	(x) FV FV per zijde FH per zijde
1 1018 mm 0,2 mm 19,1 kN 9,5 kN 54,0 kN
2 3055 mm 1,6	mm 6,5	kN 3,2 kN 55,8 kN
3 5091 mm 4,4 mm 3,7	kN 1,8 kN 55,0 kN
4 7128	mm 8,7	mm 2,5 kN 1,2 kN 53,8 kN
5 9164	mm 14,4 mm 1,7	kN 0,9 kN 52,0 kN
TOTAAL 33,5 kN 270,6	kN

De	verticale	krachten	uit	de	stroken	hebben	een	moment	van	12,5 kNm tot gevolg. Dit is enkele orden kleiner dan waar 
de	constructie	op	berekend	is	en	behoeft	geen	aparte	toetsing.	De	totaal	te	dragen	belasting	bedraagt	565,1 kN. Dit 
mechanisme kan 33,5 kN dragen, ofwel 0,65 kN/m2,	waarmee	de	effectiviteit	uitkomt	op	5,9%.
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figuur	4.4	-	drukboogstroken

druklaagwapening
trekbandwapening

figuur	4.5	-	uitkragende	balk

tabel 4.1 - krachten drukboogwerking
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4.3.2 Uitkragende balk
Er is enkel een balk toegepast in de langsgevel, zodat alleen hier een moment kan worden opgenomen. De op trek 
belaste wapening bestaat uit de staaf Ø16 (201 mm2) en de druklaagwapening van de meewerkende breedte van de 
vloer.	Deze	is	10%	van	de	overspanning,	dus	0,72 meter. Met 98 mm2 wapening per meter komt dit op 71 mm2. Aange-
nomen wordt dat de staaf op dezelfde hoogte ligt als het midden van de kanaalplaatvloer, 350 mm van de onderzijde 
van de balk. De bovenwapening ligt op 475 mm	van	de	onderzijde.	De	inwendige	hefboomsarm	wordt	gesteld	op	0,9	
maal	de	nuttige	hoogte.

Het totaal opneembare moment bedraagt 46,9 kNm, het te dragen moment 1017,0 kNm (bijlage B.5). Dit komt neer 
op	een	effectiviteit	van	4,6%	(0,50 kN/m2).

4.3.3 Momentcapaciteit vloer
De	vloer	bestaat	uit	kanaalplaten	met	daarop	een	gewapende	druklaag	en	kan	derhalve	positieve	en	negatieve	momen-
ten	opnemen.	De	positieve	momenten	kunnen	slechts	in	één	richting	opgenomen	worden,	er	is	dus	sprake	van	een	
orthotrope	plaat.	Of	de	plaat	voldoende	sterk	is	om	de	belasting	te	weerstaan,	wordt	met	behulp	van	de	arbeidsme-
thode	berekend.	Er	worden	drie	bezwijkmechanismen	behandeld,	zie	figuren	4.6	tot	4.8.	De	balken	lopen	hierbij	in	de	
richting	AB.	Aangenomen	wordt	dat	de	wapening	voldoende	verankerd	is,	de	vloer	wordt	beschouwd	als	monoliete	
plaat	met	volledig	sterke	hechting	tussen	druklaag	en	kanaalplaten.	De	berekeningen	zijn	te	vinden	in	bijlage	B.6.

Patroon�1
Dit	vloeilijnenpatroon	bestaat	uit	één	vloeilijn	over	de	diagonaal	door	de	twee	aanliggende	kolommen	(figuur	4.6).	De	
bovenwapening	wordt	belast.	De	bezwijkbelasting	bedraagt	q1 = 2,29 kN/m2.

Patroon�2�
Bij	patroon	2	vormen	zich	drie	vloeilijnen	(figuur	4.7).	Twee	daarvan	(AB	en	BC)	hebben	een	trekkracht	in	de	bovenwa-
pening	tot	gevolg,	de	andere	vloeilijn	(BD)	belast	de	onderwapening.	De	bezwijkbelasting	van	dit	patroon	is q2 = 11,46 
kN/m2.

Patroon�3
Vanwege	de	afwezigheid	van	onderwapening	in	dwarsrichting,	wordt	in	vloeilijn	EF	geen	wapening	belast.	In	vloeilijn	
AE	en	EC	wordt	de	bovenwapening	belast	 (figuur	4.8).	De	onderwapening	van	de	balk	 in	punt	F	wordt	echter	ook	
belast.	Dit	blijkt	een	groot	aandeel	te	hebben	in	de	bezwijkbelasting,	deze	bedraagt	q3 = 6,27 kN/m2.

Patroon 1 blijkt maatgevend te zijn met een bezwijklast van 2,29 kN/m2.	De	effectiviteit	bedraagt	derhalve	21,0%.

4.3.4 Kabelwerking
In deel II is duidelijk geworden dat kabelwerking in een hoekveld niet mogelijk is bij een vloeilijnenpatroon 1. Aange-
zien dit patroon maatgevend is, treedt kabelwerking hier niet op. 

4.3.5 Vergrote hefboomsarm
Wanneer de vloer zakt over lijn AC, zal het hoogteverschil tussen de wapening aan de uiteinden en de betondrukzone 
in	het	midden	groter	worden.	Deze	vergrote	hefboomsarm	zal	een	toename	van	de	bezwijklast	tot	gevolg	hebben.	De	
zakking	over	lijn	AC	kan	in	de	elastische	fase	plaatsvinden,	of	in	de	plastische	(kabelwerking).	

In	het	eerste	geval	zijn	de	zakking	en	de	rekken	relatief	klein.	Het	beton	wordt	in	staat	geacht	de	dwarskrachten	op	te	
kunnen nemen. Bij kabelwerking is de zakking een stuk groter, waardoor het beton zal scheuren en geen dwarskracht 
meer	over	kan	dragen.	Dit	zal	door	het	wapeningsstaal	gedaan	moeten	worden.	Het	blijkt	echter	(zie	bijlage	B.7)	dat	in	
dit	geval	de	benodigde	doorsnede	zo	groot	is,	dat	er	te	weinig	overblijft	voor	de	momentcapaciteit	om	een	toename	
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figuur	4.6	-	vloeilijnenpatroon	1

A D

B C

E F

x

figuur	4.8	-	vloeilijnenpatroon	3

A D

B C

figuur	4.7	-	vloeilijnenpatroon	2



44

te bewerkstelligen.

De bezwijklast van ligger AC bedraagt q = 3,80 kN/m2, dit is de bovengrens. Met de onderstaande vergelijking, is de 
capaciteit van vloeilijn AC te bepalen. Hierin is q0 de oorspronkelijke bezwijklast, l de lengte van strook AC en z0 de 
oorspronkelijke	inwendige	hefboomsarm.	De	gebruikte	buigstijfheid	is	die	van	ligger	AC.	Hoe	tot	deze	vergelijking	is	
gekomen,	is	te	vinden	in	bijlage	B.7.
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Wanneer de waarden ingevuld worden, komt men op een bezwijklast van q = 2,45 kN/m2	 en	een	effectiviteit	 van	
22,5%.	De	zakking	in	het	midden	van	AC	bedraagt	43,1 mm.

4.3.6 Schaalwerking
Een eenvoudige berekening van de krachten en spanningen die optreden in deze toestand is niet mogelijk. Uit de litera-
tuur	kan	echter	opgemaakt	worden	welke	bijdrage	deze	wijze	van	belastingafdracht	maximaal	kan	hebben.	Wilford	&	
Yu	[15]	vermeldt	namelijk,	over	de	test	waarbij	de	hoekkolom	verwijderd	was,	dat:

“(…) de belasting voornamelijk door de vorming van vloeilijnen werd gedragen.”

Hieruit	kan	opgemaakt	worden	dat	de	bijdrage	van	het	vloeilijnmechanisme	het	grootst	is,	dus	minimaal	50%	als	we	er	
van	uit	gaan	dat	over	slechts	deze	twee	wijzen	van	belastingafdracht	gesproken	wordt.	Dit	houdt	in	dat	de	bezwijklast	
maximaal	tweemaal	zo	groot	kan	zijn	als	voorheen	berekend:	2 * 2,29 = 4,58 kN/m2.	De	effectiviteit	bedraagt	hiermee	
42,0%.

4.3.7 Combinatie mechanismen
Een	aantal	van	deze	mechanismen	kan,	in	principe,	gelijktijdig	optreden.	Hiervoor	moet	voldaan	worden	aan	de	voor-
waarden dat de wijze van vervorming overeenkomt en de capaciteit van de elementen niet in beide mechanismen 
benut	wordt.	Een	meer	uitgebreide	beschouwing	van	de	mogelijke	combinaties	en	de	berekenen	is	te	vinden	in	bijlage	
B.8.

Er	is	een	matrix	te	maken	van	de	verschillende	mechanismen	(tabel	4.2).	Kabelwerking	blijkt	niet	op	te	treden,	waar-
door	de	matrix	bestaat	uit	de	volgende	wijzen.

1. Drukboogwerking
2. Uitkragende ligger
3. Vloeilijnen
4. Vergrote	hefboomsarm
5. Schaalwerking

A

B C

A

C
D

figuur	4.9	-	ligger	AC
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Drukboog
Er	is	al	gesteld	dat	bij	drukboogwerking,	de	vloer	over	lijn	AC	voldoende	sterk	moet	zijn.	Bij	een	combinatie	zal	dus	de	
laagste	waarde	maatgevend	zijn.	Dit	geldt	ook	voor	de	combinatie	drukboogwerking	en	vergrote	hefboomsarm.	Druk-
boogwerking gaat niet samen met schaalwerking, omdat hiermee grote vervormingen gepaard gaan.

Uitkragende�ligger�en�momentcapaciteit�vloer
Bij de berekening van de bezwijklast van deze vloeilijn is echter niet de momentcapaciteit van de balk meegenomen. 
Dit	is	eenvoudig	te	doen	door	de	balk	als	extra	vloeilijn	te	beschouwen.	De	bezwijklast	van	patroon	1	komt	dan	uit	op	
q1 = 2,82 kN/m2.	Dit	is	kleiner	dan	van	de	andere	vloeilijnenpatronen	en	dus	maatgevend.	De	effectiviteit	is	25,9%.

Vergrote�hefboomsarm�en�uitkragende�balk
Ook	voor	de	vergrote	hefboomsarm	kan	de	invloed	van	de	uitkragende	ligger	meegenomen	worden.	De	effectiviteit	
hiervan wordt niet beïnvloed door de zakking van de vloer. De bezwijklast komt op 2,96 kN/m2,	een	effectiviteit	van	
27,2%.

Overig
De	enige	overgebleven	combinatie	is	die	van	de	uitkragende	balk	en	de	vloer	als	schaal,	de	bezwijklast	komt	dan	op	
4,92 kN/m2,	ofwel	een	effectiviteit	van	45,1%.

drukboog-
werking
5,9%

uitkragende�
balk
4,6%

momentca-
paciteit�vloer
21,0%

vergrote�hef-
boomsarm
22,5%

schaalwer-
king
42,0%

drukboogwerking 10,6% 5,9% 5,9% niet samen
uitkragende�balk 25,9% 27,2% 45,1%
momentcapaciteit�vloer onderdeel onderdeel
vergrote�hefboomsarm onderdeel
schaalwerking

4.4 Conclusie
Geen	van	de	beschouwde	mechanismen	blijkt	voldoende	sterk	te	zijn	om	de	constructie	voor	bezwijken	te	behoeden,	
mocht	een	hoekkolom	wegvallen.	De	verwachting	is	dan	ook	dat	dit	type	constructie,	wanneer	deze	gebouwd	wordt	
volgens de nu geldende normen, niet de vereiste robuustheid bezit.

tabel	4.2	-	combinaties
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5 Beschouwing variant 2: gevel

5.1 Algemeen
De tweede beschouwde variant behelst een ontwerp met kolommen op de begane grond en daarboven gevelele-
menten. Vanwege het grote eigen gewicht van de gevelelementen is het onlogisch deze krachten via de vloeren af te 
dragen. Daarom worden, na de beschrijving van het ontwerp, verschillende mechanismen onderzocht waarbij de geve-
lelementen zelf de krachten afdragen. Hierbij worden eerst de kopgevel en langsgevel apart beschouwd, vervolgens 
wordt	de	interactie	beschouwd.	

5.2 Ontwerp
Het ontwerp behelst een gebouw met kolommen op de begane grond (verdiepingshoogte 5,4 meter) en apparte-
menten over twee bouwlagen op verdiepingen 1 tot en met 4 (verdiepingshoogte 3 meter). Op de verdiepingen met 
appartementen	zijn	gevelelementen	en	woningscheidende	wanden	toegepast.	De	sparingen	in	de	vloer	t.b.v.	verticaal	
transport	binnen	de	appartementen	zijn	niet	op	de	tekeningen	aangegeven.	De	plattegrond	bestaat	uit	twee	zijbeuken	
van 7,2 meter breed en een middenbeuk ten behoeve van transport met een breedte van 3,6 meter. De kolomafstand 
in	langsrichting	is	7,2 meter.	Stabiliteit	wordt	gewaarborgd	door	kernen	(niet	gespecificeerd)	op	2	overspanningen	van	
de kopgevels.

Als vloer en dak zijn VBI appartementenvloeren gebruikt met een dikte van 320 mm (705 kg/m2) en een afwerklaag van 
50 mm (95 kg/m2). Deze zijn tweezijdig opgelegd op de woningscheidende wanden (beton, dikte 300 mm), de gevels 
op deze verdiepingen bestaan uit betonnen elementen 200 mm dik. De vloeren, gevelelementen en woningscheidende 
wanden van de eerste verdieping rusten op balken, 500x700 mm2	breedte	x	lengte	in	de	rand	(doorsnede	280.000 mm) 
en 800 x 700 mm2 voor de middenbalken. De kolommen zijn 400x400 mm2,	de	fundering	is	niet	gespecificeerd.
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figuur	5.1	-	plattegrond	vloer	1,	3	en	5	(links)	en	2	en	4	(rechts)
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Trekbanden
De	horizontale	trekbanden	zijn	toegepast	als	in	figuur	5.3.	In	de	omtrek	2 Ø16,	intern	in	de	dwarsrichting	3 Ø16 en in 
de	langsrichting	4 Ø16.	De	verticale	trekbanden	in	de	gevel-elementen	zijn	11	staven	Ø16, in de kolommen voldoen de 
aanwezige stekken.

5.3 Deelconstructies
De enige hoekkolommen in dit ontwerp zijn die op de begane grond. Hierop liggen balken, daarop gevelelementen. 
Vanwege	de	verticale	 trekbanden	 (11	Ø16) kan men stellen dat de balk en de bovenliggende gevelelementen één 
geheel	vormen.	De	constructie	wordt	ingedeeld	in	twee	deelconstructies:	de	kopgevel	(inclusief	balk)	en	de	langsgevel	
(inclusief	balk).	De	deelconstructies	zijn	constructief	verbonden	door	de	hoekverbinding	in	de	balk	en	via	de	vloeren. 

De	belastingen	zijn	berekend	in	bijlage	B.1	en	worden	gevormd	door	alle	belastingen	die	op	de	gevel	aangrijpen.	Voor	
de kopgevel komt dit op 2537,9 kN, voor de langsgevel op 654,8 kN.	Beide	belastingen	grijpen	aan	over	de	middellijn	
van de gevel.
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figuur	5.2	-	vooraanzicht	(links)	en	zijaanzicht	(rechts)

intern langsrichting
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intern dwarsrichting
3 Ø 16

omtrek
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figuur	5.3	-	trekbanden
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5.4 Kopgevel
De	elementen	van	de	kopgevel	dragen	hun	belasting	af	naar	de	onderliggende	elementen.	Het	element	op	de	eerste	
verdieping	draagt	de	belasting	normaalgesproken,	door	de	balk,	af	aan	de	kolommen.	De	hoekkolom	is	echter	weg-
gevallen. De vloeren zullen geen opwaartse krachten op de gevelelementen kunnen uitoefenen.

De	enige	verticale	oplegreactie	van	betekenis	zal	die	van	de	voorlaatste	kolom	aan	de	kopgevel	zijn.	Dit	ligt	echter	niet	
recht onder het zwaartepunt van de gevel, waardoor een moment zal ontstaan. Dit moment zal door horizontale reac-
tiekrachten	in	evenwicht	gebracht	moeten	worden.	Deze	reactiekrachten	kunnen	op	twee	wijzen	aangrijpen:	vanuit	de	
rechterbeuk	van	de	gevel	(mechanisme	1)	of	vanuit	de	vloeren	(mechanisme	2).	In	figuur	5.5	zijn	de	wijzen	afgebeeld.

Mechanisme�1:�uitkragende�gevel 
De	linker-	en	rechterhelft	van	de	kopgevel	zijn	op	drie	punten	verbonden:	ter	hoogte	van	de	vloeren	1,	3	en	5.	Op	
deze	punten	zullen	interne	krachten	op	de	constructie	ontstaan.	Deze	zullen	in	horizontale	richting	evenwicht	moeten	
maken, wat betekent dat er drukkrachten (onder) en trekkrachten (boven) zullen ontstaan. De drukkrachten worden 
verondersteld zonder problemen door de vloeren te worden opgenomen. De gevelelementen zijn echter niet construc-
tief	verbonden	in	horizontale	richting,	wat	betekent	dat	de	trekkrachten	via	de	trekbanden	in	de	omtrek	overgedragen	
moeten worden.

Omdat de drukkrachten door een grote betondoorsnede overgedragen worden, tegenover een kleine staaldoorsnede 
voor	de	trek,	zal	de	vervorming	van	de	onderdelen	op	druk	relatief	klein	zijn.	Dit	betekent	dat	het	rotatiepunt	dichter	
bij de elementen op druk zal liggen, dus dicht bij vloer 1. Hieruit kan geconcludeerd worden dat vloer 1 op druk belast 
wordt en de vloeren 3 en 5 op trek.
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figuur	5.4	-	deelconstructies:	kopgevel	(links)	en	langsgevel	(rechts)
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figuur	5.5	-	mechanismen:	uitkragende	gevel	(links)	en	koppel	in	vloeren	(rechts)
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Het	moment	wat	door	de	krachten	in	de	rechterhelft	wordt	geïntroduceerd,	zal	door	normaalkrachten	in	de	kolommen	
weerstaan	moeten	worden.	De	rechterkolom	zal	een	extra	trekkracht	moeten	weerstaan,	de	 linkerkolom	een	extra	
drukkracht	(figuur	5.5).

Mechanisme�2:�koppel�in�vloeren
Ook de vloeren kunnen een horizontale kracht op de gevel uitoefenen. Deze worden dan op buiging in hun vlak belast 
en	zullen	als	schijf	gaan	werken.	Dit	heeft	trek-	en	drukkrachten	in	de	vloeren	tot	gevolg,	welke	afgedragen	worden	aan	
de	kern.	De	kern	wordt	verondersteld	deze	krachten	en	de	resulterende	torsie	te	kunnen	weerstaan.	Ook	de	aansluiting	
van	de	wapening	met	de	kern	verdient	in	praktijk	extra	aandacht,	maar	zal	in	deze	beschouwing	worden	aangenomen	
te	voldoen.	Een	eventuele	reactiekracht	uit	de	woningscheidende	wanden	wordt	niet	beschouwd.	In	de	vloer	zullen	
de drukkrachten door het beton overgedragen worden, de trekkrachten door trekbanden. Wapening in de vloeren en 
koppelwapening worden buiten beschouwing gelaten. Verondersteld wordt dat de trekbandwapening maatgevend is 
voor	de	maximale	horizontale	kracht	op	een	vloer.

Bij	deze	wijze	van	belastingafdracht	geldt	ook	dat	de	krachten	horizontaal	evenwicht	moeten	maken.	De	krachten	op	
de	vloeren	zullen	dus	in	verschillende	richtingen	aangrijpen,	daarbij	zijn	niet	alle	vloeren	identiek.	Daarom	zullen	in	de	
vloeren verschillende krachten optreden.

5.4.1 Mechanisme 1: uitkragende gevel
In vloer 1 zal een drukkracht ontstaan, in vloer 3 en 5 een trekkracht. Deze trekkracht zal door de trekband in de omtrek 
overgedragen moeten worden. Deze bestaat uit 2 Ø16 (402 mm2). De trekbanden worden geacht tot de vloeispanning 
belast	te	zijn.	Dit	betekent	dat	de	trekband	op	laag	3	een	rek	heeft	van	2,5‰,	op	vloer	5	het	dubbele:	5,0‰.	De	breuk-
rek	van	het	staal,	B500B,	bedraagt	5,0%	[32]	en	ligt	dus	ruim	boven	de	optredende	rek.	

De	maximale	kracht	op	vloer	3	en	5	is	201,0 kN, op vloer 1 zal een drukkracht van 402,0 kN optreden. De verdiepings-
hoogte is 3 meter,	wat	betekent	dat	het	maximale	moment	uitkomt	op	3618,0 kNm.
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figuur	5.6	-	maximale	krachten	uitkragende	kopgevel
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5.4.2 Mechanisme 2: koppel in vloeren
De	krachten	die	de	vloeren	aan	de	gevel	af	kunnen	dragen	zijn	afhankelijk	van	de	maximale	krachten	in	de	trekban-
den	van	de	betreffende	vloer.	De	maximale	krachten	zijn	berekend	in	bijlage	B.9	en	weergegeven	in	figuur	5.7.	Uit	de	
voorwaarde	voor	horizontaal	evenwicht	blijkt	dat	het	rotatiepunt	op	vloer	3	ligt,	er	is	hier	geen	horizontale	kracht.	De	
vloeren 1 en 2 oefenen een naar links gerichte kracht uit op de gevel, vloeren 4 en 5 een naar rechts gerichte kracht. 
Het	maximaal	opneembare	moment	is	2613,0 kNm	(figuur	5.7).
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figuur	5.7	-	maximale	krachten	kopgevel	bij	koppel	in	vloeren
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5.4.3 Combinatie
De	zojuist	besproken	wijzen	van	belastingafdracht	sluiten	elkaar	echter	niet	uit.	De	twee	berekende	momenten	kunnen	
echter niet zonder meer bij elkaar opgeteld worden. De mechanismen komen namelijk niet overeen in vervorming, 
daarnaast	wordt	een	trekband	dubbel	belast.	Het	combineren	heeft	de	krachten	als	in	afbeelding	5.8	tot	gevolg,	in	
bijlage	B.8	wordt	beschreven	hoe	tot	deze	combinatie	gekomen	is.	Het	totaal	opneembare	moment	bedraagt	4723,5 
kN. Het optredende moment wordt veroorzaakt door een kracht van 2537,9 kN op een afstand van 3,6 meter.	Dit	heeft	
een moment van 9136,4 kNm tot gevolg.

De	effectiviteiten	zijn	als	volgt:
Mechanisme	1		 	 39,6%
Mechanisme	2		 	 28,5%
Combinatie	 	 51,7%

5.5 Langsgevel
In de langsgevel gebeurt hetzelfde als in de kopgevel. De gevel wil roteren, dit zal tegengegaan worden door krachten 
uit de aanliggende gevelelementen of de vloeren. In beide gevallen zal de kracht via de trekband in de omtrek over-
gedragen moeten worden. Het is dus voldoende om enkel deze trekband te toetsen. Voor de afdracht via de overige 
gevelelementen zullen de trekbanden op vloeren 2 tot 5 op trek belast worden, de drukcomponent zal via de balk 
aangrijpen.

In	tegenstelling	tot	de	kopgevel,	heeft	de	langsgevel	op	elke	verdieping	effectieve	trekbanden	in	de	omtrek.	De	trek-
banden gaan vloeien bij een kracht van 201,0 kN. De som van de armen is 30 meter,	dit	geeft	een	momentcapaciteit	
van 6030,0 kNm.

De	belasting	van	654,8 kN werkt op een afstand van 3,6 meter, met een moment van 2357,3 kNm	tot	gevolg.	De	effec-
tiviteit	van	de	langsgevel,	wanneer	deze	enkel	zichzelf	hoeft	te	dragen,	is	255,8%.
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figuur	5.8	-	combinatie:	belasting	en	maximale	reactiekrachten	kopgevel



52

5.6 Interactie
De	 twee	 zojuist	 beschouwde	deelconstructies	 staan	echter	 niet	 los	 van	elkaar.	 Zij	 zijn	met	 elkaar	 verbonden	door	
middel van de balk en de vloeren. Een bepaalde beweging van de ene gevel zal verplaatsingen van de vloeren tot 
gevolg	hebben,	welke	effect	zullen	hebben	op	de	andere	gevel.	

De krachten in de trekbanden hangen samen met deze bewegingen. De trekbanden in de langsgevel op vloeren 2 tot 
en	met	5	worden	belast	door	rotatie	van	deze	gevel.	Door	rotatie	van	de	kopgevel	wordt	de	trekband	in	de	langsgevel	
op vloer 1 belast. Geen van de trekbanden wordt dubbel geteld, waardoor de eerder berekende krachten voor de 
beide	deelconstructies	gelijktijdig	kunnen	optreden.	

De	kopgevel	rust	met	een	nok	van	de	balk	op	de	langsgevel	(figuur	5.10).	De	kopgevel	zal	zichzelf	niet	kunnen	dragen,	
zo bleek eerder. Om evenwicht in de kopgevel te krijgen, moet het verschil in momenten van 9136,4 – 4723,5 = 4412,9 
kNm opgenomen	worden	door	een	kracht	in	de	nok.	De	afstand	tussen	het	rotatiepunt	en	deze	nok	is	7,2 meter, dit 
heeft	een	kracht	van	612,9 kN	tot	gevolg	(figuur	5.11).
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figuur	5.9	-	belasting	en	maximale	reactiekrachten	langsgevel

figuur	5.10	-	opengewerkt	principedetail	hoek
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Wanneer	deze	kracht	aangrijpt	op	de	langsgevel,	heeft	dit	hetzelfde	moment	van	4412,9 kNm tot gevolg. Tezamen met 
het al werkende moment 2357,3 kNm komt dit uit op 6770,2 kNm.	Dit	overschrijdt	het	maximaal	opneembare	moment	
van 6030,0 kNm	(figuur	5.11).

Het	totaal	opneembare	moment	van	de	constructie	is	4723,5 + 6030,0 = 10653,0 kNm. Het totaal op te nemen moment 
is 11493,7 kNm.	De	effectiviteit	van	de	totale	constructie	is	93,6%.

De langsgevel kan zichzelf zonder problemen dragen, de kopgevel kan dit niet. De kopgevel zal een kracht in de tandop-
legging van de balk introduceren van 612,9 kN. Dit zal leiden tot ofwel het bezwijken van de langsgevel, ofwel het 
bezwijken van de oplegging.

Bezwijken�tandoplegging
Als de tandoplegging bezwijkt, zal de kopgevel bezwijken. De kans bestaat dat hierbij delen van de vloeren meegeno-
men worden door de verbinding met de kopgevel en de balk. Deze vloeren zullen vervolgens de langsgevel loodrecht 
belasten, waarop deze zal bezwijken.

Bezwijken�langsgevel
Wanneer de tandoplegging niet bezwijkt, zal het moment op de langsgevel groter worden dan de capaciteit. De langs-
gevel	zal	in	de	hoek	bezwijken,	waarop	de	linkerhelft	van	de	kopgevel	zijn	steun	verliest	en	ook	zal	bezwijken.	Hierop	
zullen	de	vloeren	van	het	hoekveld	bezwijken,	ofwel	vanwege	het	verliezen	van	de	verticale	steun,	ofwel	door	een	
trekkracht vanuit de geveldelen. 

5.7 Conclusie
De	constructie	blijkt	niet	voldoende	robuustheid	te	bezitten.	De	effectiviteit	 is	echter	dermate	hoog,	dat	de	moge-
lijkheid	aanwezig	 is	dat	door	 ‘verborgen’	robuustheid	en	kleine	variaties	 in	belasting	en	sterkte	de	constructie	niet	
bezwijkt. Hier kan echter niet op vertrouwd worden.
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figuur	5.11	-	combinatie	kop-	en	langsgevel:	belasting	en	maximale	reactiekrachten
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6 Beschouwing variant 3: borstwering

6.1 Algemeen
De	derde	variant	lijkt	wat	betreft	constructie	op	de	eerste.	In	plaats	van	een	balk	is	hier	echter	een	constructieve	borst-
wering toegepast, vergelijkbaar met een hoge balk. De layout is echter wel wezenlijk anders. Na de beschrijving hiervan 
volgt	wederom	de	toets	van	de	constructie	op	een	aantal	mechanismen	en	de	beschouwing	van	mogelijke	combinaties.

6.2 Ontwerp
Deze	ontwerpvariant	bestaat	uit	constructie	van	kolommen	(400x400 mm2) met nokken, waarop borstweringen zijn 
geplaatst. De borstweringen (hoogte 2100 mm) overspannen 5,4 meter. Op de console aan de borstweringen rusten 
kanaalplaten (320 mm dik) die 14,4 meter	overspannen.	De	constructie	 is	1	beuk	breed	 (14,4 meter)	en	7	beuken	
lang (37,8 meter). De kanaalplaten hebben een druklaag van 80 mm, door de zeeg 60 mm in het midden van de 
overspanning, plus een afwerklaag van 50 mm. De stabiliteit wordt gewaarborgd door schijfwerking van de druklaag 
en	stabiliteitswanden	(niet	gespecificeerd)	die	in	de	middenbeuk	worden	aangenomen.	De	druklaagwapening	is	een	
wapeningsnet Ø5-200. De inwendige trekband bestaat uit 5 Ø16, in de omtrek wordt 2 Ø16 toegepast. De stekken 4 
Ø16	in	de	kolommen	blijken	voldoende	voor	de	verticale	trekbanden.	Voor	berekeningen	wordt	verwezen	naar	bijlage	
B.3. Het gebouw is vier bouwlagen hoog, 3,6 meter per bouwlaag.

De toegepaste kanaalplaten zijn gebaseerd op VBI HVP-320 platen. Waar nodig zullen de eigenschappen van deze plaat 
gebruikt worden. De platen zijn voorgespannen met 14 strengen Ø12,5 (1302 mm2) op 40 mm van de onderzijde en 
2 strengen Ø6,9 (58 mm2)op 30 mm	van	de	bovenzijde,	beide	FeP	1860.	Het	zwaartepunt	van	de	voorspanning	ligt	op	
51 mm van de onderzijde van de plaat, het zwaartepunt van de gehele plaat ligt in het midden van de plaat. Zonder in 
detail te treden wordt de werkvoorspanning op 1100 N/mm2 gesteld, de totale voorspankracht is 1496,0 kN. De reken-
waarde	van	de	belasting	is	14,1 kN/m2, de berekening is te vinden in bijlage B.2.

14400

5400540054005400540054005400

figuur	6.1	-	plattegrond	variant	3
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6.3 Beschouwing mechanismen
Bij	het	wegvallen	van	de	hoekkolom,	zijn	er	verschillende	wijzen	van	belastingafdracht	mogelijk.	Het	beschouwde	ont-
werp is één beuk breed, hierdoor kunnen horizontale krachten niet afgedragen worden. Mechanismen waarbij deze 
krachten optreden zijn dus niet mogelijk. Het gaat hier om drukboogwerking, kabelwerking en schaalwerking.

6.3.1 Uitkragende borstwering
Er is enkel een borstwering toegepast in de langsgevel, zodat alleen hier een moment kan worden opgenomen. De op 
trek belaste wapening bestaat uit twee staven Ø16 (402 mm2) en de druklaagwapening van de meewerkende breedte 
van	de	vloer.	Deze	is	10%	van	de	overspanning,	dus	1,44 meter. Met 98 mm2 wapening per meter komt dit op 141 mm2. 
Aangenomen wordt dat het zwaartepunt van de trekbandwapening op dezelfde hoogte ligt als het midden van de 
kanaalplaatvloer, 1010 mm van de onderzijde van de balk ligt. De bovenwapening ligt op 1200 mm van de onderzijde. 
De	inwendige	hefboomsarm	wordt	gesteld	op	0,9	maal	de	nuttige	hoogte.

Het totaal opneembare moment bedraagt 258,8 kNm, het te dragen moment 1480,1 kNm (bijlage B.5). Dit komt neer 
op	een	effectiviteit	van	17,5%.

3600

3600

3600

3600

figuur	6.2	-	langsaanzicht	variant	3

trekbandwapening

figuur	6.3	-	uitkragende	borstwering
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6.3.2 Momentcapaciteit vloer
Bij deze variant zullen dezelfde vloeilijnenpatronen beschouwd worden als bij variant 1. Bij patroon 2 zit er echter een 
verschil.	Omdat	deze	constructie	slechts	één	beuk	breed	is,	loopt	er	over	lijn	AB	geen	vloeilijn.	Voor	de	berekeningen	
wordt	wederom	verwezen	naar	bijlage	B.6.

Patroon�1
Dit	vloeilijnenpatroon	bestaat	uit	één	vloeilijn	over	de	diagonaal	door	de	twee	aanliggende	kolommen	(figuur	6.4).	De	
bezwijklast komt uit op q1 = 3,61 kN/m2.

Patroon�2�
Bij	patroon	2	vormen	zich	2	vloeilijnen	(figuur	6.5).	Één	heeft	een	trekkracht	in	de	bovenwapening	tot	gevolg	(BC),	de	
andere	in	de	onderwapening	(BD).	Dit	patroon	heeft	een	bezwijklast	van	q2 = 9,15 kN/m2.

Patroon�3�
Ook	bij	deze	variant	is	in	dwarsrichting	geen	onderwapening	aanwezig,	waardoor	vloeilijn	EF	geen	wapening	belast.	De	
onderwapening	in	de	borstwering	wordt	echter	wel	belast	(figuur	6.6).	Omdat	deze	gedimensioneerd	is	op	een	grote	
belasting,	geeft	dit	een	forse	bezwijklast	van	q3 = 8,56 kN/m2.

Vloeilijnenpatroon 1 blijkt maatgevend te zijn met een bezwijklast van 3,61 kN/m2	en	een	effectiviteit	van	25,6%.

6.3.3 Vergrote hefboomsarm
De bezwijklast van vloerligger AC bedraagt q = 8,59 kN/m2. Deze bovengrens is hoger dan de capaciteit van vloeilijn AC 
in vervormde toestand, deze is namelijk q = 4,01 kN/m2	(bijlage	B.7).	De	effectiviteit	bedraagt	dan	28,4%.

6.3.4 Combinatie
Er	zijn	slechts	drie	mechanismen	mogelijk:	de	uitkragende	borstwering,	de	momentcapaciteit	van	de	vloer	en	de	ver-
grote	hefboomsarm.	De	laatste	is	de	momentcapaciteit	van	de	vloer	in	vervormde	toestand,	deze	twee	zijn	dus	niet	te	
combineren.

Uitkragende�ligger�en�momentcapaciteit�vloer
Door	de	borstwering	als	extra	vloeilijn	te	beschouwen,	is	deze	combinatie	te	berekenen.	De	bezwijklast	van	patroon	1	
komt dan uit op q1 = 6,95 kN/m2	met	een	effectiviteit	van	49,3%.

A D

B C
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E F

figuur	6.6	-	vloeilijnenpatroon	3

A D
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figuur	6.5	-	vloeilijnenpatroon	2

A D

B C

figuur	6.4	-	vloeilijnenpatroon	1
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Vergrote�hefboomsarm�en�uitkragende�balk
Ook	voor	de	vergrote	hefboomsarm	kan	de	invloed	van	de	uitkragende	borstwering	meegenomen	worden.	De	effecti-
viteit hiervan wordt niet beïnvloed door de zakking van de vloer. De bezwijklast komt op 7,23 kN/m2,	een	effectiviteit	
van	51,3%.

uitkragende�borstwering
17,5%

momentcapaciteit�vloer
25,6%

vergrote�hefboomsarm
28,4%

uitkragende�borstwering 49,3% 51,3%
momentcapaciteit�vloer onderdeel
vergrote�hefboomsarm

6.4 Conclusie
Ook	deze	variant	blijkt	niet	voldoende	robuust	te	zijn,	aanpassing	van	de	constructie	is	noodzakelijk.	De	mechanismen	
geven	echter	een	vrij	hoge	effectiviteit,	de	verwachting	 is	dan	ook	dat	aanpassing	van	een	aantal	parameters	 vol-
doende kan zijn.

tabel	6.1	-	combinaties
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7 Beschouwing variant 4: puntvormig ondersteund

7.1 Algemeen
De	laatste	variant	 is	een	ontwerp	met	kolommen	en	puntvormig	ondersteunde	vloerplaten	volgens	het	Bestcon	60	
systeem, ontwikkeld door Bestcon. Het grote verschil met de andere varianten is dat de vloervelden van dit ontwerp 
uit één plaat bestaan. De platen worden direct ondersteund door de kolommen, waardoor een balk niet nodig is. Ook 
wordt geen druklaag toegepast.

7.2 Ontwerp
Het	ontwerp	behelst	een	constructie	van	5	bouwlagen	(3,6 meter)	van	het	Bestcon	60	systeem	met	kolommen.	Deze	
kolommen (300x300 mm2) staan op een raster van 3,6x7,2 meter, waarop voorgespannen vloeren (dikte 200 mm) 
puntvormig ondersteund zijn. De voorspanwapening bestaat uit 14 strengen Ø12,9 (1400 mm2)	 in	de	 langsrichting,	
met een voorspankracht van 1750,0 kN, gebaseerd op een bestaand project. De overige wapening wordt behandeld in 
bijlage	B.6.	Op	de	vloeren	ligt	een	afwerklaag	van	50 mm dikte. De stabiliteit wordt gewaarborgd door wanden, deze 
zijn	niet	gespecificeerd.	De	vloer	werkt	als	schijf	door	de	verbindingen	tussen	de	platen	en	trekbanden	in	de	platen.	
De trekbanden zijn derhalve niet doorlopend maar worden via een kolomplaat met daarop doken M24 overgedragen. 
De vloerplaten hebben op elke hoek één dook met een dwarskrachtcapaciteit van 117,2 kN	(bijlage	B.3).	De	verticale	
trekband	wordt	gevormd	door	een	stek	M20	die	de	kolommen	verbindt.	De	te	rekenen	vloerbelasting,	berekend	in	
bijlage B.2, is 11,2 kN/m2.
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3580

figuur	7.1	-	Bestcon60	vloerplaat	(200	mm)
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figuur	7.2	-	plattegrond	variant	4
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7.3 Beschouwing mechanismen
Dezelfde mechanismen als bij variant 1 worden hier beschouwd, met uitzondering van de uitkragende balk.

7.3.1 Drukboog
De aanpak van dit mechanisme is dezelfde als bij variant 1. In bijlage B.4 zijn de berekeningen te vinden. De verdeling 
van	de	stroken	is	weergegeven	in	figuur	7.4,	de	berekeningen	zijn	te	vinden	in	bijlage	B.4.

Tabel	4.1	geeft	de	 lengte,	zakking	en	krachten	per	strook	aan.	De	totaal	te	dragen	belasting	bedraagt	290,3 kN, de 
maximaal	opneembare	horizontale	kracht	per	zijde	is	174,7 kN. Dit blijkt bepalend te zijn voor de capaciteit van de 
drukboog.
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figuur	7.3	-	zijaanzicht	variant	4

A D

B C
1

2

3

4

5

figuur	7.4	-	drukboogstroken
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strook lengte (L) zakking	(x) FV FV per zijde FH per zijde
1 805 mm 0,0 mm 26,8	kN 13,4 kN 27,0kN
2 2415 mm 0,2 mm 11,9 kN 6,0	kN 36,0	kN
3 4025 mm 0,6	mm 7,3	kN 3,7	kN 36,9	kN
4 5635	mm 1,1 mm 5,2 kN 2,6	kN 37,1	kN
5 7245	mm 1,9 mm 4,1 kN 2,0 kN 37,1	kN
TOTAAL 55,3 kN 174,1	kN
tabel	7.1	-	krachten	drukboogwerking
De	momenten	in	de	stroken	van	de	vloeren	ten	gevolge	van	de	verticale	krachten	bedragen 11,0 kNm	respectievelijk	
21,9 kNm op de korte zijde en de lange zijde. De capaciteit is 89,0 kNm respectievelijk	117,5 kNm. De drukboog kan 
55,3 kN dragen (2,13 kN/m2)	en	heeft	een	effectiviteit	van	19,0%.

7.3.2 Momentcapaciteit vloer
De	vloer	bestaat	uit	Bestcon	60	platen,	voorgespannen	in	langsrichting	met	daarop	dwarswapening.	Op	de	koppen	zijn	
kopnetten	aangebracht	over	1,80 meter. Er is geen druklaag, waardoor de aanwezige bovenwapening zeer gering is. 
Dit	uit	zich	met	name	in	de	bezwijklast	van	vloeilijnenpatroon	1.	Voor	berekeningen	wordt	verwezen	naar	bijlage	B.6.

Patroon�1
Dit	vloeilijnenpatroon	bestaat	uit	één	vloeilijn	over	de	diagonaal	door	de	twee	aanliggende	kolommen	(figuur	7.5),	de	
bezwijklast bedraagt q1 = 0,51 kN/m2.

Patroon�2�
Bij	patroon	2	vormen	zich	drie	vloeilijnen	(figuur	7.6).	De	platen	zijn	echter	niet	direct	met	elkaar	verbonden	maar	via	
stekken in de kolom. De momentcapaciteit van deze stekken wordt verwaarloosd. In feite bestaat patroon 2 dan ook 
uit slechts één vloeilijn, over de lijn BD. Deze belast de onderwapening. De bezwijklast komt uit op q2 = 16,09 kN/m2 en 
is daarmee aanzienlijk hoger dan q1.

Vloeilijnenpatroon	1	blijkt	maatgevend	te	zijn	met	een	bezwijkbelasting	van	0,51 kN/m2.	De	effectiviteit	bedraagt	4,6%.

7.3.3 Kabelwerking
Zoals in hoofdstuk 2 is gebleken, is bij vloeilijnenpatroon 1 geen kabelwerking mogelijk.

7.3.4 Vergrote hefboomsarm
De aanwezige bovenwapening ligt aan de uiteinden van de vloer en ondergaat dus een kleinere zakking dan bij de 
andere	varianten.	Hierdoor	is	het	effect	op	de	momentcapaciteit	groter,	zoals	te	zien	is	in	onderstaande	vergelijking.	
De bezwijklast van ligger AC bedraagt 6,04 kN/m2. 
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figuur	7.5	-	vloeilijnenpatroon	1
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figuur	7.6	-	vloeilijnenpatroon	2
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De bezwijklast van vloeilijn AC bedraagt
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Ingevuld	geeft	dit	een	bezwijklast	van	q = 0,52 kN/m2 bij een zakking van 3,1 mm.	De	effectiviteit	is	4,6%.

7.3.5 Schaalwerking
Ook	hier	wordt	een	globale	schatting	gedaan	van	een	bovengrens	van	de	bezwijklast	bij	schaalwerking.	Dit	houdt	in	
dat	de	bezwijklast	maximaal	tweemaal	zo	groot	kan	zijn	als	voorheen	berekend:	2 * 0,51 = 1,02 kN/m2.	De	effectiviteit	
is	9,1%.

7.3.6 Combinatie mechanismen
Een	aantal	van	deze	wijzen	van	belastingafdracht	kan,	in	principe,	gelijktijdig	optreden.	Hiervoor	moet	voldaan	worden	
aan de voorwaarden dat de wijze van vervorming overeenkomt en de capaciteit van de elementen niet in beide wijzen 
benut wordt (bijlage B.8).

Er	 is	 een	matrix	 te	maken	van	de	verschillende	mechanismen.	Kabelwerking	blijkt	niet	op	 te	 treden,	waardoor	de	
matrix	bestaat	uit	de	volgende	wijzen.

1. Drukboogwerking
2. Vloeilijnen
3. Vergrote	hefboomsarm
4. Schaalwerking

Drukboog
Er	is	al	gesteld	dat	bij	drukboogwerking,	de	vloer	over	lijn	AC	voldoende	sterk	moet	zijn.	Bij	een	combinatie	zal	dus	de	
laagste waarde maatgevend zijn. Drukboogwerking gaat niet samen met schaalwerking, omdat hiermee grote vervor-
mingen gepaard gaan.

A D

B C

A

C

figuur	7.7	-	ligger	AC
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Overig
Het	principe	van	de	vergrote	hefboomsarm	is	als	het	ware	de	vloeilijnenmethode	in	vervormde	toestand.	In	combi-
natie	met	trekkrachten	in	de	trekbanden	in	de	omtrek	is	het	onderdeel	van	schaalwerking.	De	overige	combinaties	
behoeven dus niet onderzocht te worden.

drukboogwerking

19,0%

momentcapaciteit
vloer
4,6%

vergrote
hefboomsarm
4,6%

schaalwerking

9,1%
drukboogwerking 4,6% 4,6% niet samen
momentcapaciteit�vloer onderdeel onderdeel
vergrote�hefboomsarm onderdeel
schaalwerking

7.4 Conclusie
De	effectiviteit	van	de	mechanismen	is	dermate	laag,	dat	met	grote	zekerheid	gezegd	kan	worden	dat	deze	constructie	
niet voldoet wanneer een hoekkolom wegvalt. De robuustheid van varianten 1 en 3 werd voornamelijk veroorzaakt 
door	de	bovenwapening	in	de	vloer,	wat	hier	praktisch	niet	aanwezig	is.	Door	dit	aan	te	brengen	is	waarschijnlijk	op	
eenvoudige wijze een tweede draagweg te creëren.

tabel	7.2	-	combinaties
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8 Vergelijking

8.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken zijn verschillende ontwerpvarianten beschouwd. Hierbij zijn verschillende mechanis-
men bekeken, waarbij een aantal aannames gedaan is. Deze mechanismen zullen getoetst worden op onder andere 
de	zekerheid	of	het	mechanisme	op	de	veronderstelde	manier	werkt.	Wanneer	deze	zekerheid	en	de	effectiviteit	van	
het mechanisme hoog zijn, zullen de aannames die gedaan zijn over de mechanismen getoetst worden. Blijken de aan-
names correct, dan zal het mechanisme in de parameterstudie beschouwd worden.

In	tabel	8.1	wordt	de	effectiviteit	van	alle	mechanismen	per	ontwerpvariant	nog	eens	vermeld.	De	voorlaatste	kolom	
(uitkragende	kopgevel,	volledig)	geeft	de	waarde	aan	van	het	mechanisme	wanneer	de	kopgevel	volledig	dicht	zou	zijn.
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variant�1:�balk 5,9% 4,6% 21,0% 22,5% 42,0%
variant�2:�gevel 39,6% 66,0% 28,5%
variant�3:�borstwering 17,5% 25,6% 28,4%
variant�4:�puntvormig 19,0% 4,6% 4,6% 9,1%

8.2 Mechanismen

8.2.1 Drukboog
De	drukboog	heeft	een	lage	effectiviteit	met	5,9%	(variant	balk)	en	19,0%	(variant	puntvormig).	Het	zwakke	punt	van	
dit mechanisme is de afdracht van de horizontale krachten. Daarnaast kan de drukboog slechts het halve vloerveld 
dragen, het overige deel zal via de momentcapaciteit in de vloer overgedragen moeten worden. Tevens is het ondui-
delijk of dit mechanisme daadwerkelijk op de aangenomen wijze zal werken. De drukboog zal daarom niet verder 
onderzocht worden.

8.2.2 Uitkragende balk en borstwering
De	effectiviteit	van	de	uitkragende	balk	(4,6%)	en	borstwering	(17,5%)	is	vergelijkbaar	met	die	van	de	drukboog.	Het	
mechanisme werkt eenvoudig, een trekkracht in het staal en een drukkracht in het contactvlak van het beton. Hier-
bij	 is	wel	aangenomen	dat	de	stelruimte	 is	opgevuld	met	een	voldoende	sterk	materiaal.	Hoewel	niet	praktisch,	 is	
dit wel mogelijk. De onzekerheid of dit mechanisme daadwerkelijk mogelijk is, is hiermee zeer laag. Op zichzelf zal 
dit	mechanisme	waarschijnlijk	niet	effectief	kunnen	worden,	 in	combinatie	met	andere	mechanismen	wellicht	wel.	
Daarom zullen de uitkragende balk en borstwering in de parameterstudie onderzocht worden.

druklaagwapening
trekbandwapening

figuur	8.2	-	uitkragende	balkfiguur	8.1	-	drukboogwerking

tabel	8.1	-	effectiviteiten	van	mechanismen
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8.2.3 Momentcapaciteit van de vloer
Bij	de	varianten	balk	en	borstwering	heeft	dit	mechanisme	een	redelijke	effectiviteit,	21,0%	respectievelijk	25,6%.	Bij	
de	puntvormig	ondersteunde	vloer	is	dit	slechts	4,6%	vanwege	de	zeer	geringe	bovenwapening.	Hoewel	de	berekende	
bezwijklasten een bovengrens aangeven en niets zeggen over de precieze momentverdeling, is de onzekerheid over dit 
mechanisme	vrij	laag.	Daarnaast	is	het	eenvoudig	de	effectiviteit	te	verhogen	door	de	druklaagwapening	te	vergroten.	
Dit mechanisme zal in de parameterstudie onderzocht worden.

8.2.4 Kabelwerking
Kabelwerking blijkt in geen van de gevallen op te treden. De mogelijkheid om kabelwerking te forceren zal in hoofdstuk 
11 onderzocht worden. In de parameterstudie zal dit mechanisme echter niet aan bod komen.

8.2.5  Vergrote hefboomsarm 
Dit	mechanisme	heeft	slechts	een	iets	hogere	effectiviteit	dan	de	momentcapaciteit	van	de	vloer.	De	onzekerheid	is	
echter groot, omdat de vloer nog vrijwel horizontaal ligt en het dus de vraag is of de trek zich daadwerkelijk aan de 
randen	en	de	druk	zich	in	het	midden	zal	concentreren.	Om	deze	redenen	zal	de	vergrote	hefboomsarm	niet	onder-
zocht worden.

8.2.6 Schaalwerking
Schaalwerking	heeft	een	relatief	hoge	effectiviteit,	maar	ook	een	zeer	hoge	onzekerheid.	De	hoge	effectiviteit	is	het	
gevolg	van	de	aanname	dat	dit	mechanisme	maximaal	tweemaal	zo	effectief	is	als	de	momentcapaciteit	van	de	vloer.	
Deze	aanname	is	echter	gestoeld	op	een	proef	gedaan	op	een	in-situ	plaat	[15].	Hoewel	Regan	[11]	stelt	dat	het	niet	
uitmaakt	of	de	wapening	zich	boven	of	onder	in	de	plaat	bevindt,	is	de	verwachting	dat	een	prefab	constructie	dermate	
anders	zal	reageren	dan	een	in-situ	constructie.	Omdat	het	duidelijk	is	dat	dit	mechanisme	niet	voldoet	én	de	onzeker-
heid hoog is, zal hier in de parameterstudie niet verder op ingegaan worden. Nader onderzoek naar de invloed van 
(grote) vervormingen op het draagvermogen van hoekvelden kan echter interessante resultaten opleveren, gezien de 
conclusies	in	Regan	[11]	en	Wilford	&	Yu	[15].

A D

B C

A C
figuur	8.3	-	vergrote	hefboomsarm

figuur	8.4	-	schaalwerking
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8.2.7 Uitkragende gevel
Dit	mechanisme	heeft	een	vrij	grote	effectiviteit,	afhankelijk	van	hoe	de	gevel	is	opgebouwd.	De	onzekerheid	is	laag.	
Wel	is	aangenomen	dat	de	gevelelementen	als	één	element	werken	vanwege	de	toegepaste	verticale	trekbanden	van	
11 Ø16 per element. Deze trekbanden worden op afschuiving belast op het punt waar de elementen verbonden zijn 
(figuur	8.5).	De	trekbanden	hebben	een	totale	oppervlakte	van	2211 mm2 en daarmee een afschuifcapaciteit van 638,3 
kN.	Het	blijkt	dat	deze	overschreden	is	in	de	langsgevel,	de	effectiviteit	van	dit	mechanisme	zal	dus	dalen.	Hierbij	is	
echter de afschuifcapaciteit van het beton, die vanwege de wrijving ook een bijdrage zal leveren, verwaarloosd. Dit 
mechanisme zal in de parameterstudie beschouwd worden, waarbij rekening zal worden gehouden met de dwars-
kracht in de elementen.

8.2.8 Vloerkoppel
Dit	mechanisme,	waarbij	de	gevel	voor	rotatie	behoedt	wordt	door	de	schijfwerking	van	de	vloeren,	heeft	een	redelijke	
effectiviteit,	de	onzekerheid	is	echter	gemiddeld.	Daarnaast	is	dit	mechanisme	minder	sterk	dan	de	wandligger.	Het	zal	
alleen	effectief	zijn	als	de	krachten	niet	naar	een	aanliggende	beuk	kunnen	worden	overgedragen.	Het	zal	daarom	niet	
verder onderzocht worden.

8.2.9 Nader te beschouwen mechanismen
De	mechanismen	die	in	de	parameterstudie	worden	onderzocht,	zullen	zijn:

1.� Uitkragende�balk�en�borstwering,	welke	op	 zichzelf	 niet	 effectief	 zal	 zijn,	maar	 in	 combinatie	met	 andere	
mechanismen een wezenlijke bijdrage kan leveren
2.� Momentcapaciteit�van�de�vloer,	welke	gezien	de	al	redelijke	effectiviteit	een	goede	kans	maakt	om	voor	vol-
doende robuustheid te zorgen
3.� Uitkragende�gevel,	specifiek	voor	variant	2

vloer 1

vloer 2

vloer 3

vloer 4

vloer 5

dwarskracht

figuur	8.5	-	uitkragende	gevel,	stekken	enkel	op	vloer	4	weergegeven
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Deel IV - VERGROTEN ROBUUSTHEID
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9 Parameterstudie

9.1 Inleiding
Uit	deel	III	is	gebleken	dat	een	aantal	mechanismen	een	redelijke	kans	maakt	om	een	constructie	voldoende	robuust-
heid te geven. Deze mechanismen zijn de momentcapaciteit van de vloer en de uitkragende gevel. Vanwege de lage 
effectiviteit	van	de	mechanismen	uitkragende	balk	en	borstwering	kunnen	deze	niet	op	zichzelf	de	robuustheid	van	de	
constructie	waarborgen.	In	combinatie	met	de	momentcapaciteit	van	de	vloer	kan	dit	echter	wel,	daarom	zullen	ook	
deze twee mechanismen beschouwd worden. 

In	deze	parameterstudie	wordt	de	effectiviteit	van	enkele	parameters	onderzocht.	Hieruit	volgt	een	conclusie	over	
welke	elementen	het	best	aangepast	kunnen	worden	om	tot	een	robuuste	constructie	te	komen.	De	resultaten	zijn	
daarmee	uitdrukkelijk	specifiek	van	toepassing	op	de	in	dit	onderzoek	beschouwde	ontwerpen.	De	berekeningen	zijn	
te vinden in bijlage C.1.

9.2 Uitkragende balk en borstwering
De capaciteit van de uitkragende balk en borstwering wordt bepaald door de doorsnede van de druklaagwapening, 
trekbandwapening,	de	hoogte	van	de	balk	respectievelijk	trekband	en	de	vloeispanning	van	het	staal.	De	vloeispanning	
wordt constant gehouden op 500 N/mm2.	Het	verhogen	van	de	balk	en	borstwering	heeft	een	aanzienlijke	verhoging	
van	de	belasting	tot	gevolg,	deze	toename	is	echter	niet	in	de	berekening	meegenomen.

9.2.1 Variant 1: balk
benodigd indicatie

doorsnede trekbandwapening At = 6361 mm2 8 Ø32
doorsnede druklaagwapening As = 6402 mm2/m Ø16-30
hoogte balk  h = 8440 mm

Deze	waarden	zijn	zo	groot	dat	het	niet	realistisch	is	om	via	enkel	dit	mechanisme	de	robuustheid	van	variant	1	vol-
doende groot te maken.

9.2.2 Variant 3: borstwering
benodigd indicatie

doorsnede trekbandwapening At = 3089 mm2 4 Ø32
doorsnede druklaagwapening As = 1668 mm2/m Ø16-120
hoogte balk  h = 7097 mm

Ook voor deze variant zijn de waarden zeer groot.

9.3 Momentcapaciteit vloer
In de beschouwingen zijn meerdere vloeilijnenpatronen beschouwd, hieruit is een maatgevend vloeilijnenpatroon 
voortgekomen. Het kan echter zo zijn dat, door aanpassing van de wapening, een ander patroon maatgevend wordt. 
Daarom	worden	de	vloeilijnenpatronen	met	een	bezwijkbelasting	kleiner	dan	de	optredende	belasting	beschouwd.	
Hierbij wordt het aandeel van de balk of borstwering niet meegenomen.

9.3.1 Variant balk
Bij deze variant had vloeilijnenpatroon 2 in de oorspronkelijke dimensionering een bezwijklast van 11,46 kN/m2, wat 
hoger	is	dan	de	optredende	belasting	van	10,9 kN/m2.	Dit	patroon	hoeft	dus	niet	opnieuw	beschouwd	te	worden.	De	
bezwijklast van patroon 1 is berekend in bijlage C.1.
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1 0, 231* pq m=

Om tot een bezwijklast van 10,9 kN/m2	te	komen,	moet	de	plastisch	momentcapaciteit	minimaal	47,19 kNm per meter 
bedragen. De bezwijklast van vloeilijnenpatroon 3 is in dit geval 12,75 kN/m2, waardoor patroon 1 maatgevend is. De 
gewenste	momentcapaciteit	is	te	bereiken	met	één	van	de	volgende	waarden:

benodigd indicatie
doorsnede druklaagwapening As = 466 mm2/m Ø11-200
hoogte vloer  h = 1095 mm

Een	vloerdikte	van	1095	mm	is	niet	realistisch,	temeer	omdat	de	belasting	dan	ook	toe	zou	nemen.	Het	aanpassen	van	
de	druklaagwapening	is	echter	wel	realistisch.	In	plaats	van	de	eerder	toegepaste	Ø5-200 zou nu Ø11-200 toegepast 
moeten worden. 

9.3.2 Variant borstwering
Geen van de vloeilijnenpatronen hadden, in de oorspronkelijke dimensionering, een bezwijklast hoger dan de optre-
dende	belasting	van	14,1 kN/m2. Uit de berekening van de bezwijklasten in bijlage C.1 komen de volgende bezwijklas-
ten:

 1 0, 235* pq m=

2 7,569 0,103* pq m= +

A D

B C

figuur	9.1	-	vloeilijnenpatroon	1

A D

B C

figuur	9.2	-	vloeilijnenpatroon	1

A D

B C

figuur	9.3	-	vloeilijnenpatroon	2
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Het	blijkt	dat,	bij	een	optredende	belasting	van	14,1 kN/m2,	variant	2	maatgevend	 is	met	een	benodigde	plastisch	
momentcapaciteit	63,41	kNm per meter. De bezwijklast van patroon 3 komt dan uit op 18,0 kN/m2 (bijlage C.1). De 
benodigde	momentcapaciteit	is	te	verwezenlijken	door	middel	van	de	volgende	wijzigingen:

benodigd indicatie
doorsnede druklaagwapening As = 403 mm2/m Ø9-150
hoogte vloer  h = 1488 mm

Ook	hier	blijkt,	zoals	verwacht,	dat	een	dikkere	vloer	niet	realistisch	is.	De	druklaagwapening	aanpassen	is	meer	voor	
de hand liggend, door bijvoorbeeld Ø9-150 toe te passen in plaats van Ø5-200.

9.3.3 Variant puntvormig
Bij deze variant had vloeilijnenpatroon 2 in de oorspronkelijke dimensionering een bezwijklast van 16,09 kN/m2, wat 
hoger	 is	dan	de	optredende	belasting	van	11,2 kN/m2.	Dit	patroon	hoeft	dus	niet	opnieuw	beschouwd	te	worden.	
Omdat in deze vloer in principe nauwelijks bovenwapening aanwezig is, zal enkel deze gedimensioneerd worden. De 
bezwijklast van patroon 1 is berekend in bijlage C.1.

1 0,579* pq m=

De	belasting	bedraagt	11,2 kN/m2,	de	benodigde	plastisch	momentcapaciteit	komt	uit	op	19,34 kNm per meter. De 
benodigde wapening komt uit op 246 mm2/m.

Aanbeveling�rapport�Adviesbureau�Hageman
In	een	rapport	van	Adviesbureau	Hageman	[36]	wordt	ook	een	aanbeveling	gedaan	voor	de	benodigde	wapening,	name-
lijk Ø5-150 (131 mm2)	in	de	langsrichting	en	Ø8-250 (201 mm2)	in	de	dwarsrichting.	Toegepast	in	de	hier	beschouwde	
plaat is dit, voor vloeilijnenpatroon 1, vergelijkbaar met een kruisnet met een doorsnede van 187 mm2. Dit is slechts 
76,0%	van	de	zojuist	berekende	waarde	(246 mm2/m), welke toegepast kan worden met Ø8-200.

Er	bestaan	echter	verschillen	tussen	de	twee	berekeningen,	met	name	wat	betreft	de	inwendige	hefboomsarm	(158 
mm in deze beschouwing versus 148 mm	in	het	rapport)	en	de	belasting	(11,2 kN/m2 versus 8,15 kN/m2). Een kleinere 
arm (factor 1,07)	heeft	een	grotere	benodigde	wapeningsdoorsnede	tot	gevolg,	een	kleinere	belasting	(factor	1,37) een 
kleinere.	Gecombineerd	betekent	dit	dat	de	in	Hageman	[36]	berekende	wapeningsdoorsnede	0,78 maal zo groot is, 
ofwel	78%.	Dit	verklaart	het	verschil.

Het	rekenen	met	een	hogere	belasting	is	veilig,	de	vraag	is	echter	hoe	het	komt	dat	de	inwendige	hefboomsarm	in	
Hageman	[36]	kleiner	is,	terwijl	de	vloerdikte	1,15 maal zo groot is. De keuze voor deze arm komt echter niet duidelijk 

A D

B C

figuur	9.4	-	vloeilijnenpatroon	1
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naar	voren	in	het	rapport.	Desondanks	blijft	de	conclusie	dat	de	robuustheid	van	de	constructie	met	een	relatief	klein	
wapeningsnet gewaarborgd kan worden. 

9.4 Uitkragende gevel
De parameters die voor de gevel-variant onderzocht worden zijn de trekbandwapening in de omtrek, de verdiepings-
hoogte	en	het	aantal	verdiepingen.	Hoewel	in	praktijk	waarschijnlijk	alleen	de	trekbandwapening	aangepast	zal	worden	
om	een	tweede	draagweg	te	creëren,	zullen	de	andere	twee	opties	ook	onderzocht	worden	om	de	invloed	te	bepalen.	
Dit kan uiteindelijk leiden tot een ontwerpstrategie.

9.4.1 Kopgevel
In vloer 1 zal een drukkracht ontstaan, in vloer 3 en 5 een trekkracht. Deze trekkracht zal door de trekband in de omtrek 
overgedragen moeten worden. Deze bestaat uit 2 Ø16 (402 mm2).	Dit	houdt	een	maximale	kracht	in	van	201 kN op 
vloer 3 en 5 en een drukkracht op vloer 1 van 402 kN. De verdiepingshoogte is 3 meter.

Het op te nemen moment in de kopgevel bedraagt 9136,4 kNm	(zie	hoofdstuk	5).	Dit	is	mogelijk	met:

benodigd indicatie
doorsnede trekbandwapening At = 1015 mm2 9 Ø12
verdiepingshoogte  h = 7576 mm
aantal verdiepingen  15

De benodigde trekbandwapening is fors, 5 Ø16 blijkt net niet te voldoen. Het vergroten van de verdiepingshoogte is 
niet	realistisch,	temeer	omdat	dit	het	op	te	nemen	moment	ook	vergroot.	Dit	 is	niet	verdisconteerd	 in	de	gegeven	
benodigde waarde. Bij het aantal verdiepingen is dit wel gebeurd, er zijn 15 verdiepingen nodig om te voldoen aan de 
tweede draagweg.

Een	grotere	belasting	heeft	echter	wel	tot	gevolg	dat	de	langsschuifkracht	tussen	de	elementen	onderling	groter	wordt.	
Als	aangenomen	wordt	dat	deze	enkel	door	de	verticale	trekbandwapening	opgenomen	moet	worden,	moet	deze	fors	
verhoogd worden. Op 14 verdiepingen zal een horizontale kracht van 201 kN aanwezig zijn, dit resulteert in een kracht 
van 2814 kN totaal,	welke	tussen	verdieping	1	en	2	overgedragen	moet	worden.	Dit	behoeft	een	wapeningsdoorsnede	
van 9747 mm2, 49 Ø16. Dit komt neer op Ø16-150 in de gevel, afnemend met de hoogte. Het aanbrengen van lasplaten 
zou	in	dit	geval	een	betere	optie	zijn.
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vloer 1

vloer 2

vloer 3

vloer 4

vloer 5

figuur	9.5	-	uitkragende	gevel
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9.4.2 Combinatie kop- en langsgevel
De	langsgevel	bleek	te	voldoen	en	hoeft	dus	niet	apart	beschouwd	te	worden.	Vanwege	de	interactie	moet	de	combi-
natie	van	kop-	en	langsgevel	wel	beschouwd	worden.	Er	vanuit	gaande	dat	de	nok	van	de	balk	voldoende	sterk	is,	komt	
men	dan	op	de	volgende	benodigde	waarden:

benodigd indicatie
doorsnede trekbandwapening At = 479 mm2 5 Ø12
verdiepingshoogte  h = 3574 mm
aantal verdiepingen  7

Het	blijkt	dat	door	een	extra	Ø16	als	trekbandwapening	bij	te	leggen,	de	robuustheid	van	de	constructie	gewaarborgd	
is.	Ook	wanneer	de	constructie	2	verdiepingen	hoger	is	blijkt	deze	te	voldoen,	ondanks	de	grotere	belasting.	Een	ver-
groting	van	de	verdiepingshoogte	naar	een	afmeting	die	standaard	is	voor	de	utiliteitsbouw	(3,6 meter) lijkt te voldoen, 
echter	wordt	de	belasting	dan	ook	fors	hoger.	Het	aandeel	van	de	gevels	bedraagt	grofweg	40%	van	de	totale	belasting	
(zie bijlage B.2). Bij een toename van de verdiepingshoogte van 20%	hoort	dus	een	toename	van	de	belasting	van	8%. 
Pas bij een verdiepingshoogte van grofweg 4,0 meter zal een tweede draagweg gecreëerd worden.

Wel	moet	in	alle	gevallen	rekening	gehouden	worden	met	de	afschuifkracht	tussen	de	gevelelementen.	Deze	is	niet	op	
te	nemen	door	de	aanwezige	trekbandwapening,	extra	voorzieningen	zijn	dus	noodzakelijk.	Ook	de	nok	van	de	balk	
moet voldoende sterk zijn. Bij toepassing van 3 Ø16 bedraagt het opneembare moment in de kopgevel 5427,0 kNm, 
dit is 3709,4 kNm te weinig. Dit moet door de langsgevel gedragen worden en resulteert in een kracht in de nok (op 
7,2 meter afstand) van 515,2 kN.

9.5 Combinatie uitkraging en momentcapaciteit vloer
Voor	varianten	1	(balk)	en	3	(borstwering)	is	gebleken	dat	de	meest	effectieve	methode	om	de	robuustheid	te	verho-
gen,	het	vergroten	van	de	druklaagwapening	is.	Dit	heeft	een	effect	op	de	momentcapaciteit	van	de	vloer,	maar	ook	op	
dat	van	de	balk	en	borstwering.	In	deze	paragraaf	zal	het	gecombineerde	effect	beschouwd	worden.

9.5.1 Variant balk
Er	kan	een	matrix	gemaakt	worden	waarbij	de	bezwijkbelasting	af	te	lezen	is,	afhankelijk	van	de	toegepaste	trekband-	
en	druklaagwapening.	De	grijsgekleurde	tekst	geeft	de	combinaties	aan	waarbij	de	constructie	niet	voldoet.	De	zwarte	
tekst	geeft	aan	dat	de	bezwijklast	groter	is	dan	de	optredende	belasting	van	10,9 kN/m2.

0�Ø16 1�Ø16 2�Ø16 3�Ø16 4�Ø16 5�Ø16 6�Ø16
50�mm2 1,18 1,69 2,20 2,71 3,22 3,73 4,24
100�mm2 2,35 2,86 3,37 3,88 4,39 4,90 5,41
150�mm2 3,53 4,04 4,55 5,06 5,57 6,08 6,59
200�mm2 4,71 5,22 5,73 6,24 6,75 7,26 7,77
250�mm2 5,88 6,39 6,90 7,41 7,92 8,43 8,94
300�mm2 7,06 7,57 8,08 8,59 9,10 9,61 10,12
350�mm2 8,24 8,75 9,26 9,77 10,28 10,79 11,30
400�mm2 9,42 9,92 10,43 10,94 11,45 11,96 12,47
450�mm2 10,59 11,10 11,61 12,12 12,63 13,14 13,65
500�mm2 11,77 12,28 12,79 13,30 13,81 14,32 14,83

Hierbij moet nog getoetst worden of vloeilijnenpatroon 3, waarover in hoofdstuk 3 is gesproken, niet maatgevend 
is.	Specifiek	voor	de	combinatie	van	1	staaf	Ø16	 in	de	omtrek	en	450 mm2/m	aan	druklaagwapening	geeft	dit	een	
bezwijklast van q3 = 13,25 kN/m2 (zie bijlage C.1). Patroon 1 blijkt maatgevend. Dit geldt voor de hier gekozen wape-
ning,	gezien	het	verschil	is	de	verwachting	echter	dat	dit	ook	voor	de	overige	combinaties	zal	gelden.

tabel	9.1	-	variant	1:	bezwijklast	bij	gegeven	druklaagwapening	(verticaal)	en	trekbandwapening	(horizontaal)
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9.5.2 Variant borstwering
Ook	voor	deze	variant	kan	een	matrix	gemaakt	worden.	De	zwartgekleurde	combinaties	geven	hogere	waarden	dan	de	
optredende	belasting	van	14,1 kN/m2.

0�Ø16 1�Ø16 2�Ø16 3�Ø16 4�Ø16 5�Ø16 6�Ø16
50�mm2 2,22 3,53 4,83 6,14 7,44 8,75 10,05
100�mm2 4,44 5,74 7,05 8,36 9,66 10,97 12,27
150�mm2 6,66 7,96 9,27 10,58 11,88 13,19 14,49
200�mm2 8,88 10,18 11,49 12,79 14,10 15,41 16,71
250�mm2 11,10 12,40 13,71 15,01 16,32 17,63 18,93
300�mm2 13,32 14,62 15,93 17,23 18,54 19,85 21,15
350�mm2 15,54 16,84 18,15 19,45 20,76 22,06 23,37

De	combinatie	van	3 Ø16 in de omtrek en 250 mm2/m	aan	druklaagwapening	geeft	een	bezwijklast	voor	patroon	3	van	
q3 = 18,55 kN/m2.	Ook	dit	verschil	is	zo	groot	dat	de	verwachting	is	dat	patroon	1	in	alle	gevallen	maatgevend	is.	

9.6 Conclusie
Het blijkt dat voor elke variant een geschikte oplossing te vinden is om een tweede draagweg te kunnen realiseren.

Variant�balk
De	combinatie	van	de	uitkragende	balk	en	de	momentcapaciteit	van	de	vloer	voldoet	wanneer	de	druklaagwapening	
fors verhoogd wordt. Bij 1 Ø16 in de omtrek (zoals in ontwerp) is ongeveer 450 mm2 per meter aan druklaagwapening 
nodig, bijvoorbeeld Ø11-200. 

Variant�gevel
Deze variant is robuust te maken door de kop- en de langsgevel te laten samenwerken, dit houdt in dat via de nok in de 
balk	een	kracht	van	515,2	kN	overgedragen	moet	kunnen	worden.	Er	dienen	3	Ø16	als	trekbandwapening	in	de	omtrek	
toegepast	 te	worden,	 één	meer	 als	 in	 het	 oorspronkelijke	ontwerp.	Wel	moeten	 extra	 voorzieningen	 aangebracht	
worden	om	de	langsschuifkracht	tussen	de	elementen	op	te	kunnen	nemen.

Variant�borstwering
Ook	bij	deze	variant	is,	net	zoals	bij	de	eerste,	de	combinatie	van	de	uitkragende	borstwering	en	de	momentcapaciteit	
van de vloer de beste methode om de robuustheid te waarborgen. Bij 2 Ø16 in de omtrek (zoals in ontwerp) is onge-
veer 300 mm2 per meter aan druklaagwapening nodig.

Variant�puntvormig
De	Bestcon60-vloer	kan	voldoende	robuust	worden	gemaakt	door	het	toepassen	van	een	bovenwapeningsnet	met	246 
mm2 per meter, bijvoorbeeld Ø7-150 of Ø8-200.

Algemeen
In	zijn	algemeenheid	kan	gezegd	worden	dat	het	toepassen	van	voldoende	druklaagwapening	een	effectieve	wijze	is	
om	de	robuustheid	te	waarborgen,	tenzij	er	zeer	zware	elementen	in	de	constructie	zijn	gebruikt.	Dit	is	het	geval	wan-
neer gevelelementen gebruikt zijn. Deze kunnen echter gekoppeld worden door de trekbanden, waardoor de gevel 
uitkraagt	en	het	moment	op	kan	nemen.	Wel	moet	dan	rekening	gehouden	worden	met	de	langsschuifkrachten	tussen	
de elementen.

Het	blijkt	dus	een	effectieve	methode	te	zijn	de	wapening	te	verhogen	en	geen	extra	elementen	toe	te	voegen.	Een	
voordeel	hiervan	is	dat	de	extra	materiaal-	en	arbeidskosten	gering	zijn,	de	verhoging	van	de	belasting	verwaarloos-
baar	is	en	de	maatregelen	niet	zichtbaar	zijn	in	de	constructie.

tabel	9.1	-	variant	3:	bezwijklast	bij	gegeven	druklaagwapening	(verticaal)	en	trekbandwapening	(horizontaal)
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10 Extra voorzieningen

10.1 Inleiding
In	dit	hoofdstuk	zal	een	aantal	extra	voorzieningen	getoetst	worden	voor	de	verschillende	ontwerpvarianten.	Een	aantal	
hiervan	is	voorgesteld	in	de	literatuur.	Ook	dit	hoofdstuk	is	daarmee	specifiek	gericht	op	de	eerder	beschouwde	con-
structies.	Algemene	conclusies	over	de	effectiviteit	van	de	extra	voorzieningen	kunnen	echter	wel	getrokken	worden.

Door elementen als balk, gevel of borstwering doorgaand over de voorlaatste kolom te construeren, kunnen zij als 
uitkraging werken en een moment opnemen. Dit kan door ze als gerberligger toe te passen of door ze achteraf te kop-
pelen.	Een	optie	die	hier	op	lijkt	is	het	toepassen	van	een	doorlopende	balk	op	het	dak.	In	het	geval	van	het	wegvallen	
van een hoekkolom kunnen de verdiepingen hier aan hangen.
 
Invulwanden	in	de	gevel	kunnen	de	verticale	krachten	via	een	drukdiagonaal	naar	de	voorlaatste	kolommen	afdragen.	
Met behulp van diagonale trekstaven in de gevel is hetzelfde te bereiken.

Één van de voorstellen gedaan in de literatuur is het toepassen van een trekband tussen de twee voorlaatste kolom-
men	[10].	Deze	zal	hier	niet	beschouwd	worden	omdat	het	nut	van	deze	trekband	sterk	betwijfeld	wordt,	zoals	ook	al	
in het rapport is aangegeven. Het driehoekige, halve vloerveld kraagt namelijk alsnog uit over de lijn tussen de voor-
laatste kolommen. Het toepassen van een trekband over deze lijn zal geen bijdrage leveren aan de momentcapaciteit 
die benodigd is om het halve vloerveld voor bezwijken te behoeden.

10.2 Doorgaande of gekoppelde elementen over kolom 
Wanneer	elementen	constructief	doorgaand	zijn	over	de	kolom,	kunnen	zij	een	moment	opnemen.	Dit	kan	door	de	
elementen	als	één	geheel	uit	te	voeren,	bijvoorbeeld	een	gerberligger	(figuur	10.1),	of	door	ze	achteraf	te	koppelen.	
Het	op	te	nemen	moment	blijft	in	deze	gevallen	hetzelfde,	de	uitvoering	zal	echter	danig	verschillen.	Een	derde	moge-
lijkheid	is	het	toevoegen	van	een	kolom	halverwege	de	overspanning,	waardoor	het	op	te	nemen	moment	met	75%	
afneemt. Alle varianten, behalve de puntvormig ondersteunde, zullen onderzocht worden.

Door	de	elementen	te	koppelen	zal	ook	in	de	uiterste	grenstoestand	een	moment	opgenomen	worden.	De	constructie	
is	dan	te	schematiseren	door	een	ligger	aan	één	zijde	ingeklemd	en	aan	de	andere	zijde	opgelegd.	Het	moment	bij	de	
inklemming	(figuur	10.2	boven)	bedraagt	ql2/8.	Wanneer	een	hoekkolom	wegvalt,	wordt	de	constructie	een	uitkraging	
en bedraagt het moment ql2/2 (figuur	10.2	onder).	In	beide	gevallen	is	q de lijnlast op het element. Omdat deze in de 
uiterste	grenstoestand	niet	vier	maal	of	meer	zo	groot	is	als	in	de	bijzondere	situatie,	is	de	laatste	situatie	maatgevend.
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figuur	10.1	-	zijaanzicht	constructie	met	gerbergliggers
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Bij het koppelen wordt uitgegaan dat de voegen tussen de elementen opgevuld zijn met een voldoende sterk materi-
aal, zodat drukkrachten overgedragen kunnen worden.

10.2.1 Variant balk
Het op te nemen moment is berekend in hoofdstuk 4 en bedraagt 1017,0 kNm. De balkhoogte is 500 mm, aangenomen 
wordt dat de dekking, beugelwapening en halve doorsnede van de hoofdwapening 50 mm bedraagt. De inwendige 
hefboomsarm	komt	dan	op	0,9 * 450 = 405 mm gesteld. De op te nemen normaalkracht bedraagt dan 2511,1 kN. 

Gerberligger
Wanneer de balk als gerberligger wordt toegepast, loopt de wapening door. De benodigde wapening bedraagt 5022 
mm2, uit te voeren als 7 Ø32 of 4 Ø40. Dit is een zeer forse wapening. Wanneer ook een kopbalk toegepast wordt, kan 
de benodigde wapening gehalveerd worden tot 6 Ø25 of 4 Ø32.	Het	verhogen	van	de	balk	is	ook	een	optie,	aangezien	
deze vrij slank gedimensioneerd is.

De	praktische	nadelen	voor	het	toepassen	van	een	gerberligger	is	dat	het	aantal	verschillende	elementen	groter	wordt.	
Vooral	bij	kleine	constructies	kan	dit	de	kosten	significant	verhogen.

Koppelen
Deze kostentoename is te voorkomen door de balken achteraf te koppelen. Het nadeel hiervan is echter dat de balken 
op consoles liggen en de kracht dus door de kolom geleid moet worden. Wordt toch uitgegaan van een kracht van 
2511,1 kN en S235, dan is 9834 mm2 nodig, een plaat van grofweg 20x500 mm. Dit is over de gehele hoogte van de 
balk, waardoor het zwaartepunt van de lasplaten lager ligt en de over te dragen kracht nog groter wordt. Het achteraf 
koppelen	van	de	balken	met	behulp	van	lasplaten	blijkt	geen	realistische	optie.

Extra�kolom
Het op te nemen moment bedraagt 254,3 kNm, de benodigde wapening is 1256 mm2. Met 4 Ø20 zou dit te realiseren 
zijn.

10.2.2 Variant gevel
Het	verbinden	van	de	gevel-elementen	heeft	enkel	effect	wanneer	ook	een	drukkracht	tussen	de	elementen	opge-
nomen	kan	worden.	 In	de	kopgevel	zitten	echter	openingen,	waardoor	twee	boven	elkaar	 liggende	elementen	ook	
verticaal	gekoppeld	moeten	worden.	In	dit	geval	kan	een	tweede	draagweg	gevonden	worden	door	de	elementen	op	
slechts één punt (vloer 5) te verbinden. Het moment van 9136,4 kNm (zie hoofdstuk 5) moet dan opgenomen worden, 
waarbij de arm 12 meter bedraagt. Dit komt op een kracht van 761,4 kN en een lasplaat (S235) van 3240 mm. 10x400 
mm	zou	dus	voldoen.	Wel	moet	dan	wederom	een	grotere	verticale	trekbanddoorsnede	toegepast	worden,	vanwege	
de	langsschuifkracht	tussen	de	elementen.

In	de	beschouwing	van	deze	variant	werden	de	elementen	als	voldoende	sterk	aangenomen.	Wanneer	een	extra	kolom	
toegevoegd wordt, zal één element zichzelf kunnen stabiliseren. 

10.2.3 Variant borstwering
Het op te nemen moment bedraagt 1480,1 kNm (zie	hoofdstuk	6).	De	hoogte	is	2100	mm,	de	arm	bedraagt	0,9 * 2050 
= 1845 mm, de op te nemen kracht 802,2 kN.

Borstwering�over�twee�kolommen
Het uitvoeren van de borstwering over twee kolommen is in principe mogelijk. Wel moet dan rekening gehouden 
worden	met	de	afmetingen	en	het	gewicht	van	het	element,	in	verband	met	productie	en	transport.	De	benodigde	
wapening bedraagt 1604 mm2, bijvoorbeeld 4 Ø25 of 2 Ø32.

figuur	10.2	-	mechanica	schema	voor	(boven)	en	
na (onder) wegvallen hoekkolom



76

Koppelen
Omdat de borstweringen voor de kolommen geplaatst zijn, kunnen zij eenvoudig gekoppeld worden. Met een lasplaat 
(S235) is een doorsnede nodig van 3414 mm2, bijvoorbeeld 10x400 mm2.

Extra�kolom
Het op te nemen moment bedraagt 370,0 kNm, de benodigde wapening is 401 mm2. Met 2 Ø16 zou dit te realiseren 
zijn. De overspanning zou echter slechts 2,7 meter	zijn.	Het	is	de	vraag	of	deze	kolom	intact	blijft	wanneer	door	onbe-
kende oorzaak de hoekkolom bezwijkt.

10.3 Doorlopende borstwering op dak
Bij	relatief	lage	gebouwen	kan	het	effectief	zijn	een	doorlopende	borstwering	op	het	dak	te	plaatsen	en	de	hoekko-
lommen	daar	aan	op	te	hangen.	Een	borstwering	voor	een	dakterras	heeft	dan	bijvoorbeeld	een	hoogte	van	1500 mm 
(inwendige	hefboomsarm:	1305 mm). Dit betekent echter wel dat wanneer de onderste kolom wegvalt, de bovenste 

kolom	een	aanzienlijke	trekkracht	moet	kunnen	weerstaan.	De	in	de	Eurocode	gestelde	eisen	voor	de	verticale	trek-
banden zullen dan niet voldoen.
De	borstwering	wordt	verondersteld	over	de	omtrek	van	het	dak	te	lopen.	Het	moment	kan	dan	in	twee	richtingen	
opgenomen worden. Wanneer deze borstwering op het dak toegepast zou worden in een aantal van de in deel III van 
dit rapport beschouwde varianten, komt dit op de waarden in tabel 10.1. Hierbij is per variant aangegeven wat de 
benodigde wapeningsdoorsnede in de borstwering per verdieping is, het aantal verdiepingen in de variant en de totale 
wapening.

ontwerpvariant doorsnede�per�verdieping verdiepingen totale�wapening
1 780 mm2 6 4 Ø40 of 6 Ø32
3 2268 mm2 4 8 Ø40
4 267 mm2 5 5 Ø20

10.4 Invulwanden
Door invulwanden in de gevel te plaatsen, wordt deze vormvast. Wanneer een hoekkolom wegvalt, zal zich een druk-
diagonaal	ontwikkelen	in	de	invulwand.	In	Ng’Andu	[37]	wordt	een	onderzoek	beschreven	naar	het	gebruik	van	kalk-
zandsteen	 invulwanden	 in	een	stalen	 frame	voor	de	stabiliteit	van	constructies.	Het	gaat	 in	dit	onderzoek	om	een	
horizontale	belasting,	het	principe	is	echter	hetzelfde	voor	het	opnemen	van	een	verticale	kracht.	
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figuur	10.3	-	borstwering	op	dak

tabel 10.1 - benodigde wapening bij varianten
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Het	 artikel	noemt	een	aantal	 beperkingen	van	de	methode,	 zoals	het	 zich	beperken	 tot	het	 elastische	gebied	 van	
het materiaal, het aannemen dat bezwijken plaatsvindt in de invulwand en de invloed van dynamische en cyclische 
belastingen.	Deze	en	andere	beperkingen,	zoals	mogelijke	knik	van	de	drukdiagonaal,	worden	in	deze	analyse	buiten	
beschouwing gelaten.

In bijlage C.2 is het onderzoek beschouwd en bruikbaar gemaakt voor dit onderzoek. De conclusie die hieruit volgt is 
dat een invulwand op één verdieping 484,6 kN	kan	dragen,	exclusief	zijn	eigen	gewicht.	

Het	toepassen	van	een	invulwand	heeft	horizontale	krachten	tot	gevolg	in	de	vloeren	boven	en	onder	de	invulwand	
(figuur	10.4).	Deze	krachten	zijn	 te	berekenen	aan	de	hand	van	de	geometrie	en	moeten	met	elkaar	 in	evenwicht	
gebracht worden. Dit is mogelijk via een invulwand of trekdiagonaal in dezelfde gevel op dezelfde verdieping, of via 
schijfwerking van de vloeren en de kern. In beide gevallen moeten trekkrachten via trekbanden afgedragen worden.

10.4.1 Variant balk
De	te	dragen	belasting	per	verdieping	is	141,3 kN. Dit betekent dat er per 3 verdiepingen één invulwand toegepast 
dient	 te	worden	om	de	verticale	belasting	op	 te	kunnen	nemen.	Uit	de	geometrie	blijkt	echter	dat	de	horizontale	
krachten	twee	maal	zo	groot	zijn	als	de	verticale.	Per	verdieping	komen	deze	krachten	uit	op	282,6 kN. De trekbanden 
2	Ø16	hebben	een	capaciteit	van	slechts	201	kN.	Dit	betekent	dat	extra	wapening	aangebracht	moet	worden	om	deze	
krachten in evenwicht te kunnen brengen.

10.4.2 Variant borstwering
In deze variant moet 274,1 kN per verdieping gedragen worden, wat neerkomt op grofweg 2 invulwanden per drie ver-
diepingen. De horizontale krachten komen op 411,2 kN per verdieping, te veel voor de aanwezige trekbandwapening 
2 Ø16.	Ook	hier	is	extra	wapening	nodig.

10.4.3 Variant puntvormig
Vanwege	de	lage	belasting	per	verdieping,	slechts	72,6 kN,	kunnen	per	invulwand	6	verdiepingen	gedragen	worden.	
Wanneer	deze	toegepast	worden	in	de	gevel	waar	de	kolommen	3,6	meter	h.o.h.	staan,	is	de	horizontale	belasting	per	
verdieping ook 72,6 kN. De capaciteit van de trekbanden is berekend in bijlage B.3 en bedraagt 116,9 kN in de omtrek. 
Per 3 verdiepingen zijn in dit geval twee invulwanden nodig.

10.5 Trekdiagonalen
De vloer kan opgehangen worden aan trekdiagonalen in de gevel. Door de doorsnede op trek te belasten kan van de 
volledige treksterkte gebruik gemaakt worden. Het dak kan echter niet opgehangen worden, vandaar dat op de boven-
ste verdieping een drukdiagonaal nodig is. Deze zal getoetst worden op knik. Lokale instabiliteitsproblemen (plooi) 
zullen hier niet beschouwd worden.
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figuur	10.4	-	krachtswerking	bij	invulwanden
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Voor de varianten is de kracht per verdieping in paragraaf 10.4 berekend. De optredende kracht in de trekdiagonaal is 
berekend in bijlage C.2.
 
Ook	bij	deze	maatregel	zullen	horizontale	krachten	optreden	(figuur	10.5).	Deze	zijn	van	dezelfde	grootte	als	bij	de	
invulwanden en kunnen op dezelfde manieren afgedragen worden.

10.5.1 Variant balk
Met S235 is een minimale doorsnede van 1345 mm2 benodigd wanneer op elke verdieping één trekdiagonaal toege-
past	wordt.	Dit	is	bijvoorbeeld	een	buisprofiel	70x70x6. Voor de drukdiagonaal moet de doorsnede op knik getoetst 
worden.	In	dit	geval	voldoet	een	buisprofiel	140x140x10.

10.5.2 Variant borstwering
Met op elke verdieping één trekdiagonaal is 2103 mm2	nodig	(S235).	Dit	is	te	bereiken	met	een	buisprofiel	90x90x8. 
Voor	de	drukdiagonaal	voldoet	een	buisprofiel	140x140x10.

10.5.3 Variant puntvormig
Wanneer	op	elke	verdieping	één	trekdiagonaal	wordt	toegepast,	 is	de	benodigde	doorsnede	voor	deze	variant	437	
mm2.	Een	buisprofiel	40x40x4 voldoet,	voor	de	bovenste	verdieping	is	een	buisprofiel	90x90x6 nodig.

10.6 Conclusie
Kijkend	naar	de	verschillende	voorzieningen,	heeft	het	toepassen	van	een	gerberligger	niet	de	voorkeur.	Dit	is	ook	de	
conclusie	van	Van	Dijk	[13],	mede	vanwege	het	feit	dat	de	momenten	zeer	groot	kunnen	worden	wanneer	een	andere	
kolom	wegvalt.	Ook	het	koppelen	van	elementen	blijkt	in	de	meeste	gevallen	geen	goede	optie,	met	uitzondering	van	
de variant met de gevel elementen.

Het	toepassen	van	een	borstwering	op	het	dak	is	enkel	een	goede	optie	bij	variant	4	(puntvormig	ondersteund),	wel	
moeten dan de trekbanden in de kolommen versterkt worden. Toepassen van invulwanden scoort beter, trekdiagona-
len scoren het best. Bij deze laatste twee moet echter wel rekening gehouden worden met de optredende horizontale 
krachten.

Wanneer	de	varianten	vergeleken	worden,	blijkt	dat	door	middel	van	het	toepassen	van	extra	voorzieningen,	variant	
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figuur	10.5	-	krachtswerking	bij	trekdiagonalen
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4	 (puntvormig	ondersteund)	met	de	minste	moeite	 robuust	gemaakt	kan	worden.	Dit	komt	door	de	 relatief	kleine	
vloerafmetingen,	waardoor	belasting	én	eventuele	momenten	kleiner	zijn.	De	verschillen	tussen	variant	1	(balk)	en	3	
(borstwering)	zijn	relatief	klein.	De	grote	vloerafmetingen	van	de	borstwering	zijn	negatief	voor	de	score,	de	hoogte	
van	de	borstwering	maakt	het	koppelen	echter	een	wat	meer	gunstige	optie.	Bij	de	gevel-variant	zijn	weinig	van	de	
voorzieningen	mogelijk.	Via	het	koppelen	van	de	elementen	kan	echter	op	eenvoudige	wijze	een	robuuste	constructie	
verkregen worden.
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11 Algemene maatregelen

11.1 Inleiding
Naast	het	aanpassen	van	de	constructie,	kan	men	er	ook	voor	kiezen	om	al	bij	het	eerste	ontwerp	rekening	te	houden	
met een tweede draagweg. Dit vertaalt zich dan in ontwerpuitgangspunten. In dit hoofdstuk zal een aantal uitgangs-
punten	onderzocht	worden.	Een	aantal	slechts	kwalitatief,	een	aantal	ook	kwantitatief.	Berekeningen	zijn	te	vinden	in	
bijlage C.3.

11.2 Verdiepingshoogte
Het	vergroten	van	de	verdiepingshoogte	heeft	alleen	effect	bij	de	gevel-variant.	Een	verhoging	met	een	bepaald	per-
centage	heeft	eenzelfde	verhoging	van	de	arm	tot	gevolg,	dus	eenzelfde	verhoging	van	de	momentcapaciteit.	Wel	
wordt	de	belasting	hoger.	In	bijlage	B.2	is	te	zien	dat	bijna	de	gehele	belasting	in	de	langsgevel	het	gevolg	is	van	het	
eigen gewicht van de elementen. Voor de kopgevel is dit grofweg een kwart, tezamen komt het op ruim een derde. 
Het	vergroten	van	de	verdiepingshoogte	met	10%	heeft	dus	een	toename	van	ruim	6%	van	de	effectiviteit	tot	gevolg.	
Hierbij	moet	expliciet	opgemerkt	worden	dat	niet	procentpunt	bedoeld	wordt.

De	verdiepingshoogte	wordt	doorgaans	bepaald	door	de	benodigde	vrije	hoogte,	constructiehoogte	en	de	ruimte	die	
nodig	is	voor	installaties.	Wanneer	dit	al	bepaald	is,	is	het	in	de	meeste	gevallen	niet	zinvol	de	verdiepingshoogte	aan	
te passen. Wanneer in de eerste fase van het ontwerp rekening gehouden wordt met de invloed van de verdiepings-
hoogte, kan dit invloed hebben op andere ontwerpkeuzes. 

11.3 Aantal beuken
Het aantal beuken blijkt van invloed te zijn op een aantal mechanismen. De mechanismen waarbij horizontale com-
ponenten ontstaan, drukboogwerking, kabelwerking en schaalwerking, zijn niet mogelijk bij het toepassen van slechts 
één	beuk.	Dit	komt	omdat	aangenomen	wordt	dat	de	horizontale	krachten	 in	één	richting	niet	afgedragen	kunnen	
worden.

De	drie	zojuist	genoemde	mechanismen	blijken	echter	een	relatief	kleine	effectiviteit	te	bezitten,	zodat	de	robuustheid	
niet aan de hand van deze mechanismen vergroot zal worden. Het al dan niet kunnen optreden van deze mechanismen 
heeft	derhalve	geen	invloed	op	de	robuustheid	van	de	constructie.	Het	ontwerpen	van	een	constructie	van	slechts	één	
beuk	breed	heeft	dus	bij	de	meeste	ontwerpen	geen	invloed.	Bij	een	ontwerp	als	variant	2	(gevel)	kan	het	echter	grote	
gevolgen	hebben,	omdat	bij	het	meest	effectieve	mechanisme	de	krachten	aan	de	aanliggende	beuk	worden	overge-
dragen.

11.4 Overspanningsrichting vloerplaten
In	Van	Dijk	(2011)	[13]	is	al	gebleken	dat	het	veranderen	van	de	overspanningsrichting	van	de	vloerplaten	geen	positief	
effect	heeft	op	de	momenten	in	de	balk	wanneer	gerberliggers	worden	toegepast.	Wel	kan	het	maatgevend	vloeilij-
nenpatroon beïnvloed worden.

Wanneer	voor	variant	1	(balk)	de	kanaalplaten	45°	gedraaid	worden	zodat	ze	overspannen	in	richting	BD	(figuur	11.1),	
zal	 de	onderwapening	bij	 vloeilijnenpatroon	2	niet	belast	worden.	Hiervoor	 zijn	wel	 extra	balken	noodzakelijk.	De	
bezwijklasten	zijn	als	volgt	(bijlage	C.3):

q1 = 3,34 kN/m2 
q2 = 1,79 kN/m2 
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In	deze	situatie	is	vloeilijnenpatroon	2	maatgevend.	Kabelwerking	is	mogelijk	in	dit	geval.	Nadeel	is	dat	extra	balken	
aangebracht	moeten	worden.	Hetzelfde	effect	is	te	verkrijgen	door	bijvoorbeeld	twee	driehoekige	vloerplaten	aan	te	
brengen	op	ABD	en	BCD	die	in	voeg	BD	niet	constructief	verbonden	zijn.	Gezien	de	afmetingen	is	deze	optie	echter	
alleen haalbaar bij kleinere vloervelden.

11.5 Vertanden gevelelementen
In variant 2 is het mogelijk om de gevelelementen te vertanden. In de hoek kan dit de kop- en langsgevel koppelen, 
waardoor	het	systeem	wat	in	hoofdstuk	5	als	twee	losse	deelconstructies	werd	beschouwd	nu	als	één	deel	beschouwd	
wordt.	Een	andere	optie	is	de	elementen	te	vertanden	met	de	aanliggende	beuken,	om	zo	een	grotere	momentcapa-
citeit te verkrijgen. 

11.5.1 Vertanding in hoek
In de beschouwing van variant 2 (gevel) zijn de kop- en langsgevel apart beschouwd, de verbinding bij de balk werd 
aangenomen	de	enige	verbinding	te	zijn.	Wanneer	de	gevelelementen	echter	vertand	(figuur	11.3)	worden	geplaatst,	
kunnen zij als één geheel werken. In dit geval kan men het moment om de lijn tussen de twee voorlaatste kolommen 
beschouwen	(figuur	11.4).

De	kanaalplaatvloeren	hebben	geen	druklaag,	ze	dragen	hun	belasting	dus	in	1	richting	af.	Het	zwaartepunt	van	deze	
belasting	grijpt	dus	halverwege	het	gevelelement	aan.	Dit	is	op	2,546 meter	afstand	van	de	rotatielijn	(figuur	11.4),	de	
totale	belasting	van	en	op	de	vloeren	is	1866,9 kN (zie bijlage B.2). Het op te nemen moment komt op 4753,1 kNm. 
Voor	de	balk	en	de	gevel-elementen	geldt	dezelfde	arm,	de	belasting	bedraagt	1325,8 kN, komend op een moment van 
3375,5 kNm. Het totale moment bedraagt 8128,6 kNm.

A D

B C

figuur	11.2	-	vloeilijnenpatroon	2

A D

B C

figuur	11.1	-	diagonale	kanaalplaten	in	hoekveld

figuur	11.3	-	gevelelementen	in	hoek	vertand



82

In de omtrek zijn per verdieping 2 Ø16 toegepast, samen goed voor een trekkracht van 201,0 kN. Vanwege de hoek 
met	de	vloeilijn	van	45°,	moet	deze	kracht	ontbonden	worden,	waardoor	effectieve	component	201,0 / √(2) = 142,1 kN 
bedraagt.	In	de	langsgevel	zijn	alle	trekbanden	effectief,	de	totale	arm	bedraagt	30 meter. In de kopgevel zijn enkel de 
trekbanden	in	vloer	3	en	5	effectief,	de	totale	arm	bedraagt	hier	18 meter. Het totaal komt op 48 meter, de momentca-
paciteit bedraagt 6820,8 kNm.	Dit	betekent	dat	de	effectiviteit	83,9%	is.	Dan	is	nog	geen	rekening	gehouden	met	de	
langsschuifkracht	tussen	de	elementen.

Wanneer	de	vloer	de	krachten	echter	diagonaal	kan	afdragen	(figuur	11.5),	heeft	dit	gevolgen	voor	de	effectiviteit.	Het	
zwaartepunt van de vloeren ligt dan op een zesde van de diagonale overspanning, 1,697 meter.	Dit	heeft	een	moment	
van 3168,1 kNm tot gevolg, het totale moment bedraagt dan 6543,6 kNm,	de	effectiviteit	komt	uit	op	104,2%.

Het	is	niet	geheel	duidelijk	hoe	het	hoekveld	zich	in	deze	situatie	zal	gedragen.	De	verwachting	is	dat,	zonder	druklaag,	
de	belasting	niet	diagonaal	kan	worden	afgedragen.	Met	een	(gewapende)	druklaag	zal	dit	waarschijnlijk	wel	kunnen.	
Dit kan echter alleen proefondervindelijk vastgesteld worden.

11.5.2 Vertanding in gevel
Wanneer	de	elementen	in	één	gevel	vertand	worden,	zal	bij	rotatie	het	aanliggende	element	omhoog	gedrukt	worden	
(figuur	11.6).	Het	verschil	in	arm	is	echter	groot,	waardoor	een	grote	kracht	nodig	is.	Dit	kan	opgevangen	worden	door	
de tanden te vergroten. Wel worden dan de momenten in de elementen groter, dit kan met name bij de overgang 
naar	de	relatief	slanke	tand	een	probleem	vormen.	Een	mogelijkheid	om	dit	op	te	lossen	is	niet	het	vertanden,	maar	in	
verband	aanbrengen	van	de	elementen.	Uit	Van	Dijk	(2011)	[13]	blijkt,	dat	in	een	dergelijk	geval	een	tweede	draagweg	
aanwezig is.

7200 72003600
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figuur	11.5	-	krachtsafdracht	diagonaal:	korte	arm
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figuur	11.4	-	krachtsafdracht	in	langsrichting:	grote	arm

600
3300

figuur	11.6	-	grote	arm	voor	belasting,	kleine	arm	voor	
reactiekracht
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Wanneer	 de	 elementen	 vertand	worden,	 betekent	 dit	wel	 dat	 de	 verticale	 trekbanden	door	meerdere	 elementen	
gaan.	In	plaats	van	enkel	de	horizontale	trekbanden,	zullen	bij	rotatie	nu	ook	de	verticale	trekbanden	belast	worden,	
namelijk	op	afschuiving.	Dit	heeft	een	verhoging	van	de	capaciteit	tot	gevolg.	Bij	een	verticale	trekband	van	11 Ø16 zal 
waarschijnlijk	slechts	één	staaf	de	elementen	verbinden.	Dit	verhoogt	de	maximale	trekkracht	met	58,0 kN naar 259,0 
kN,	een	toename	van	29%.

11.6 Vloerafmetingen

11.6.1 Inleiding
In hoofdstuk 2 is gebleken dat kabelwerking in bepaalde omstandigheden mogelijk is. In dit hoofdstuk wordt de invloed 
van	de	afmetingen	van	het	vloerveld	bepaald.	Hiertoe	worden	bezwijklasten	voor	twee	vloeilijnenpatroon	berekend,	
waarbij de boven- en onderwapening en de verhouding tussen lange (β*a) en korte (a) zijde variabel zijn. Vervolgens 
wordt,	aan	de	hand	van	de	plaatafmetingen,	de	verhouding	tussen	bovenwapening	en	onderwapening	bepaald,	die	
benodigd is om het vloeilijnenpatroon maatgevend te laten zijn waarbij kabelwerking op kan treden. Ook zal de beno-
digde bovenwapening berekend worden waarbij de vloer als uitkraging zal werken.

11.6.2 Forceren kabelwerking
De	bezwijkbelastingen	van	de	twee	vloeilijnenpatronen	zijn	te	berekenen,	aan	de	hand	van	de	afmetingen	van	het	
hoekveld	en	de	plastisch	momentcapaciteiten	van	de	onderwapening,	de	voeg	en	de	druklaag.	Door	te	stellen	dat	de	
bezwijklast van het patroon waarbij kabelwerking mogelijk is maatgevend moet zijn, kan tot een vergelijking van de 
plastisch	momentcapaciteiten	komen	(bijlage	C.3).

Met�druklaag
Met	druklaag	komt	men	tot	de	vergelijking:

 ;
* 2

1
1

p dr
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m β

>
+

Dit betekent dat bij een vloerveld van 7,2 x 3,6 m2 geldt β=2 en dus dat de druklaagwapening minimaal een vijfde van 
de onderwapening moet bedragen. Bij de wapening zoals deze gebruikt is in variant 1 (178,2 kNm), komt dit op 35,64 
kNm,	3,6	maal	zo	veel	als	toegepast	in	deze	variant.	Dit	betekent	dat	in	plaats	van	Ø5-200 bijvoorbeeld Ø9,5-200 nodig 
is.

Zonder�druklaag
Wanneer prefab vloerplaten toegepast worden die een heel veld beslaan, kan men bovenwapening in de vloer plaat-
sen	zonder	druklaag	te	storten.	Zonder	druklaag	komt	men	tot:	
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figuur	11.7	-	lange	en	korte	zijde
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Dit betekent dat bij een vloerveld van 7,2 x 3,6 m2, geldt β=2	en	dus	dat	de	druklaagwapening	minimaal	een	tiende	
van	de	onderwapening	moet	bedragen.	Bij	de	onderwapening	zoals	deze	gebruikt	 is	 in	variant	1	moet	de	plastisch	
momentcapaciteit minimaal 17,82 kNm bedragen, slechts 1,8 maal zo veel als toegepast in deze variant. In plaats van 
Ø5-200 voldoet bijvoorbeeld Ø8-250 of Ø7,5-200.

11.6.3 Benodigde bovenwapening voor uitkraging
De	bezwijklast	voor	vloeilijnenpatroon	1	is	berekend	in	bijlage	C.3:

2
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=

Bij	een	bepaalde	belasting	en	verhouding	β	is	de	benodigde	druklaagwapening	te	berekenen:
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β
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+
In	een	grafiek	is	duidelijk	te	zien	dat	de	benodigde	momentcapaciteit	in	een	vrijwel	rechte	lijn	afneemt	met	de	verhou-
ding.	Wanneer	de	verhouding	afneemt	van	1	tot	0,5	blijkt	dat	de	benodigde	wapening	met	60%	is	gereduceerd.

Afmetingen
Wanneer	het	vloerveld	een	vierkante	vorm	behoudt,	maar	de	afmetingen	verkleind	worden,	neemt	de	benodigde	
wapening	kwadratisch	af.	Een	halvering	van	de	overspanningen	heeft	een	reductie	van	75%	van	de	benodigde	wape-
ning tot gevolg. Dit komt ook naar voren uit de berekening in hoofdstuk 2. Door bijvoorbeeld enkel de randvelden 
een	kleinere	overspanning	te	geven,	kan	in	de	rest	van	de	constructie	toch	een	redelijk	grote	overspanning	verkregen	
worden	(figuur	11.8).

grafiek	 11.1	 -	 benodigde	 momentcapaciteit	 (verticaal,	 kN/m2) bij afne-
mende	β	(horizontaal)	(q	=	10,9	kN/m2,	a	=	7,2	m)

grafiek	 11.2	 -	 benodigde	 momentcapaciteit	 (verticaal,	 kN/m2) bij afne-
mende	overspanning	a	(horizontaal)	(q	=	10,9	kN/m2,	β	=	1)
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11.7 Variabele hoek
Bij	alle	beschouwde	varianten	is	uitgegaan	van	een	rechte	hoek	in	de	plattegrond.	Hoewel	dit	ongetwijfeld	de	meest	
voorkomende hoek is, zijn ook andere hoeken mogelijk. Eerder bleek dat, wanneer een hoekkolom in een rechte hoek 
wegvalt, kabelwerking niet optreedt. Wanneer een randkolom wegvalt, treedt het wel op. Daartussen moet een grens 
liggen.	In	dit	hoofdstuk	zal	onderzocht	worden	wat	de	invloed	is	voor	de	hoek	in	de	plattegrond	op	het	al	dan	niet	
optreden van kabelwerking.

Er	zijn	vele	verschillende	constructies	te	beschouwen.	Het	systeem	kan	verschillen,	zoals	bij	de	vier	onderzochte	ont-
werpvarianten.	Maar	ook	de	plattegrond	kan	verschillen,	zoals	de	afmetingen	of	de	wijze	waarop	de	hoek	geconstru-
eerd	wordt.	In	deze	analyse	zal	een	variatie	op	variant	1	(balk)	beschouwd	worden.	De	plattegrond	bestaat	voor	het	
grootste deel uit vierkante vloervelden met zijden a	(figuur	11.9).	In	de	richting	van	de	balken	is	een	extra	beuk	toe-
gevoegd met variabele breedte b.	Hierop	liggen	kanaalplaten.	In	de	constructie	is	een	randbalk	toegepast.	Hoek	DGE	
wordt aangeduid met φ.

In	de	analyse	zal	beschouwd	worden	wat	de	respons	van	de	constructie	is	bij	het	wegvallen	van	kolom	G	en	E.

figuur	11.8	-	mogelijke	layout
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figuur	11.9	-	beschouwde	constructie
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Er	worden	drie	verschillende	vloeilijnenpatronen	onderzocht:
1. 1	vloeilijn	over	BG	respectievelijk	EF	(analoog	aan	patroon	1	in	hoofdstuk	2)
2. Vloeilijnen	over	AB,	AE	en	AG	respectievelijk	CF,	CG	en	CE(analoog	aan	patroon	2	in	hoofdstuk	2)
3. Vloeilijnen	over	DB,	DG	en	DE	respectievelijk	DF,	DE	en	DG

Allereerst	zullen	bezwijkbelastingen	berekend	worden	zonder	invloed	van	de	uitkragende	werking	van	de	balken,	om	
een algemeen idee te krijgen van het maatgevende patroon. Voor dit patroon zal onderzocht worden of kabelwerking 
mogelijk	is.	Als	dat	zo	is,	zal	de	relatie	tussen	trekbandsterkte	en	zakking	gekwantificeerd	worden.	Hieruit	volgt	een	
aanbeveling voor de trekbandsterkte. 

De gebruikte momentcapaciteiten van de vloer zijn dezelfde als gebruikt in de beschouwing van variant 1 en zijn bere-
kend	in	bijlage	B.6.	

11.7.1 Wegvallen kolom G

Berekening�maatgevend�vloeilijnenpatroon
De berekeningen voor de bezwijklasten zijn te vinden in bijlage C.3. Hieruit blijkt dat bij een hoek van φ = 0° geldt dat 
patroon 1 en 3 dezelfde bezwijklast hebben. Dit is logisch, omdat beide patronen bij deze hoek in feite hetzelfde zijn. 
De bezwijklast van patroon twee is fors hoger.

Naarmate de hoek groter wordt, zal de bezwijklast van patroon 1 groter worden, die van patronen 2 en 3 zullen kleiner 
worden en uiteindelijk bij de (onmogelijke) hoek van φ = 90° gelijk worden. Vloeilijnenpatroon 3 is dus maatgevend.

Kabelwerking
De	constructie	wordt	opgedeeld	in	2	plaatdelen:	plaatdeel	1	(DFG)	en	plaatdeel	2	(DEG).	Plaatdeel	1	zal	om	lijn	DF	rote-
ren,	maar	wordt	hierin	verhinderd	door	plaatdeel	2	vanwege	de	stijfheid	in	het	vlak.	De	platen	zijn	immers	door	middel	
van een trekband verbonden in G. Op dezelfde manier zal plaatdeel 2 om lijn DE roteren en wordt hierin tegengewerkt 
door plaatdeel 1. De krachtsoverdracht vindt plaats in punt G via de trekbanden. Horizontaal evenwicht wordt geacht 
op	te	treden	door	de	trekkrachten	in	de	trekband	over	FG	en	EG	en	een	drukkracht	in	de	vloer.	De	richting	van	deze	
drukkracht	is	afhankelijk	van	hoek	φ.
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figuur	11.10	-	vloeilijnenpatroon	1	(links),	2	(midden)	en	3	(rechts)	voor	wegvallen	kolom	E	(boven)	en	G	(onder)
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Met	behulp	van	de	geometrie	is	de	verticale	resultante	te	berekenen:

; 2 2 2

* *
*

t
V res

F w bF
a a b w

=
+ +

De	afleiding	hiervan	is	te	vinden	in	bijlage	C.3.	Daar	wordt	ook	de	vergelijking	voor	de	benodigde	verticale	kracht	afge-
leid.	Deze	is	afhankelijk	van	de	belasting	en	de	vloerafmetingen:

;
( )
6V res

Qa a bR +
=

Evenwicht
Om	de	invloed	van	de	trekbandsterkte	op	de	zakking	te	kunnen	beschouwen,	wordt	gesteld	dat:

2* *tF Q aλ=

De	constructie	is	in	evenwicht	wanneer	de	resulterende	verticale	kracht	gelijk	is	aan	de	benodigde	kracht.

; ;V res V resR F=

Door dit uit te schrijven en daarbij lengte b uit te drukken in a door middel van   * ( )b a tan φ= ,	komt	men	tot:

2 2

2 2 2

(1 ( ))*(1 ( ))
36* * ( ) (1 ( ))

tan tanw
a tan tan

φ φ
λ φ φ
+ +

=
− +

 

11.7.2 Wegvallen kolom E

Berekening�maatgevend�vloeilijnenpatroon
Ook bij het wegvallen van kolom E blijkt vloeilijnenpatroon 3 maatgevend te zijn voor φ ≤ 90°. Dezelfde procedure als 
in	paragraaf	11.6.1	wordt	uitgevoerd,	waaruit	blijkt	dat	de	resulterende	opwaartse	kracht	berekend	kan	worden	met:

; 2 2 2

*t
V res

F wF
a b w

=
+ +

De	benodigde	verticale	kracht	bedraagt:

;
* *
3V res

Q a bR =
 
De	zakking	in	verhouding	tot	de	overspanning	is	te	berekenen	met:

( ) ( )
( )

2 2

2 2

*(1 )
/

9*
tan tan

w a
tan

φ φ
λ φ

+
=

−

figuur	11.11	-	vervorming	bij	wegvallen	kolom	G
F

C D E

G

1

2

figuur	11.12	-	krachten	bij	wegvallen	kolom	G
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11.7.3 Maatgevende kolom
Nu	de	zakking	voor	beide	situaties,	het	wegvallen	van	kolom	G	respectievelijk	kolom	E,	berekend	kan	worden,	kunnen	
deze	ook	met	elkaar	vergeleken	worden.	Dit	wordt	gedaan	met	behulp	van	een	matrix	waarin	de	zakking	uitgedrukt	

wordt	in	de	overspanning,	als	functie	van	de	hoek	en	de	toegepaste	hoeveelheid	trekbandwapening:	 2* *tF Q aλ=

w/a λ=0,4 λ=0,8 λ=1,2 λ=1,6 λ=2,0 λ=2,4 λ=2,8 λ=3,2 λ=3,6 λ=4,0
φ�=0°
φ�=5° 1,72 1,10 0,85 0,71 0,61
φ�=10° 2,50 0,98 0,68 0,53 0,44 0,38 0,33 0,29
φ�=15° 6,09 0,90 0,59 0,44 0,36 0,30 0,26 0,23 0,21
φ�=20° 1,33 0,65 0,45 0,35 0,29 0,24 0,21 0,19 0,17
φ�=25° 0,96 0,54 0,38 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,15
φ�=30° 0,80 0,47 0,34 0,27 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13
φ�=35° 0,72 0,44 0,32 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12
φ�=40° 2,93 0,67 0,42 0,31 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 0,12
φ�=45° 2,13 0,65 0,41 0,30 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 0,12

w/a λ=0,4 λ=0,8 λ=1,2 λ=1,6 λ=2,0 λ=2,4 λ=2,8 λ=3,2 λ=3,6 λ=4,0
φ�=0° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
φ�=5° 0,07 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
φ�=10° 0,15 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01
φ�=15° 0,24 0,12 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02
φ�=20° 0,34 0,16 0,11 0,08 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03
φ�=25° 0,47 0,22 0,14 0,11 0,09 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04
φ�=30° 0,63 0,29 0,19 0,14 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06
φ�=35° 0,88 0,37 0,24 0,18 0,14 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07
φ�=40° 1,28 0,49 0,31 0,23 0,18 0,15 0,13 0,11 0,10 0,09
φ�=45° 2,13 0,65 0,41 0,30 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 0,12

Wanneer een kruis is weergegeven, is zijn de trekbanden niet sterk genoeg om kabelwerking te bewerkstelligen. De 
grijsgekleurde	waarden	duiden	de	combinaties	van	hoek	en	hoeveelheid	trekbandwapening	aan	waarbij	de	zakking	
groter	is	dan	32%	van	de	overspanning	a,	het	in	hoofdstuk	2	vastgestelde	maximum.	Dit	is	gebaseerd	op	de	breukrek	
van de toegepaste trekbanden, waarbij wordt uitgegaan dat de verlenging over de gehele lengte uitgesmeerd wordt. 
Direct valt op dat, bij een bepaalde hoek, de zakking bij het wegvallen van kolom G groter is dan wanneer kolom E. Het 
wegvallen van kolom G blijkt dus maatgevend.

Dit is ook te beredeneren. Bij een hoek van 0° is kolom G een hoekkolom, kolom E is een randkolom. Kabelwerking is in 
het eerste geval niet mogelijk, in het tweede geval is de algemene aanname dat evenwicht wel mogelijk is. Naarmate 
de hoek groter wordt, vertoont kolom G meer verschillen met een hoekkolom, maar is hiermee nog steeds het best 
te vergelijken. Hetzelfde geldt voor kolom E en de randkolom. Pas bij een hoek van 45° is er geen verschil meer tussen 
kolom E en G. Dit is ook te zien in de matrices, waarbij de waarden voor w/a gelijk zijn voor een hoek van 45°.

11.7.4 Berekening ontwerp met hoek van 45°
Het doen van een uitspraak over een minimaal benodigde hoeveelheid trekbandwapening in de omtrek is op basis 
van	deze	analyse	zinloos,	omdat	de	hoek	de	bepalende	factor	is.	Daarnaast	heeft	ook	de	layout	invloed.	Om	toch	een	
idee te krijgen van de benodigde wapening, wordt een hoek van 45° beschouwd. Als basis wordt het ontwerp van vari-
ant 1 genomen, met beukmaat 7,2 meter en 6,4 kN/m2	aan	belasting	(bijzondere	situatie).	Er	geldt	dat	λ =1,6 dus de 
trekbandsterkte komt op 1,6 * 6,4 * 7,22 = 530,8 kN. Dit komt neer op 1062 mm2 aan trekbandwapening, bijvoorbeeld 
6 Ø16.

tabel	11.1	-	wegvallen	kolom	G:	w/a	bij	verschillende	hoeken	(verticaal)	en	trekbandsterkten	(horizontaal)

tabel	11.2	-	wegvallen	kolom	E:	w/a	bij	verschillende	hoeken	(verticaal)	en	trekbandsterkten	(horizontaal)
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De	trekbandwapening	in	combinatie	met	de	balk	kan	als	uitkraging	gaan	werken	en	zo	de	bezwijkbelastingen	beïn-
vloeden. Dit kan een ander maatgevend vloeilijnenpatroon tot gevolg hebben, waardoor kabelwerking misschien niet 
mogelijk is. Daarom zal het maatgevend vloeilijnenpatroon nogmaals berekend worden. De bezwijklasten zijn bere-
kend in bijlage C.3.

2
1 11,66 /q kN m=

  
2

2 8, 42 /q kN m=

2
3 4,91 /q kN m=  

Het blijkt dat vloeilijnenpatroon 3 maatgevend is gebleven. Omdat de hoek 45° is, gelden deze waarden ook bij het 
wegvallen	van	kolom	E.	Het	uitkragen	van	de	balk	heeft	in	dit	geval	dus	geen	andere	bezwijkvorm	tot	gevolg.

11.8 Conclusies

11.8.1 Verdiepingshoogte
Het	vergroten	van	de	verdiepingshoogte	heeft	enkel	 zin	 in	een	constructie	met	gevel-elementen.	Het	effect	wordt	
echter	deels	tenietgedaan	door	de	hogere	belasting.	Omdat	er	effectievere	wijzen	zijn	om	de	constructie	robuust	te	
maken, lijkt het niet zinvol om robuustheid als uitgangspunt voor de verdiepingshoogte te nemen.

11.8.2 Aantal beuken
Het	aantal	beuken	blijkt	in	de	meeste	gevallen	geen	belangrijke	factor	te	zijn.	Enkel	in	een	constructie	met	gevel-ele-
menten is het van belang de krachten naar een aanliggende beuk over te kunnen dragen.

11.8.3 Overspanningsrichting vloerplaten
Het gedraaid aanbrengen van de vloerplaat kan kabelwerking forceren, echter betekent dit wel dat het hoekveld 
vreemd	geconstrueerd	wordt,	met	veel	afgeschuinde	platen	en	extra	balken.

11.8.4 Vertanden gevelelementen
Het	vertanden	van	de	gevelelementen	in	de	hoek	heeft	geen	positief	effect	op	de	robuustheid.	De	capaciteit	en	het	

moment worden beide met een factor 2 	verkleind.	Wanneer	de	vloer	de	belasting	echter	diagonaal	af	kan	dragen,	
wordt	de	arm	van	de	vloerbelasting	kleiner.	Hierdoor	kan	de	belasting	wel	gedragen	worden.

Het	vertanden	van	de	van	de	gevelelementen	in	de	langs-	of	dwarsgevel	heeft	nauwelijks	effect	op	het	activeren	van	
een contragewicht. Dit komt omdat de arm van het contragewicht erg klein is en dus een klein contramoment geac-
tiveerd	wordt.	Wanneer	er	echter	een	trekbandwapening	door	de	vertanding	 loopt,	kan	de	momentcapaciteit	met	
enkele	tientallen	procenten	vergroot	worden.

11.8.5 Vloerafmetingen
In	theorie	lijkt	het	aanpassen	van	de	afmetingen	een	goede	manier	zijn	om	het	gewenste	vloeilijnenpatroon	te	force-
ren, zodat kabelwerking mogelijk wordt. In werkelijkheid moet men er echter rekening mee houden dat door onnauw-
keurigheden	of	variaties	 in	materiaaleigenschappen,	onbedoeld	 toch	het	andere	vloeilijnenpatroon	maatgevend	 is.	
Kabelwerking zou dan niet optreden. Het is een risico om uit te gaan van een bepaald bezwijkmechanisme om instor-
ting	van	de	constructie	te	voorkomen.	Deze	strategie	is	dan	ook	niet	aan	te	raden,	tenzij	de	marges	zo	groot	zijn	dat	
met grote zekerheid gezegd kan worden dat een bepaald vloeilijnenpatroon optreedt.

Wanneer de wapening wordt verhoogd zodat de vloer als uitkraging werkt, kan het veranderen van de verhouding 
tussen	lange	en	korte	zijde	een	grote	invloed	hebben.	Ook	het	verkleinen	van	de	overspanning	heeft	een	grote	invloed	
op de benodigde wapening.

11.8.6 Variabele hoek
Uit deze analyse blijkt dat kabelwerking bij een hoek groter dan 0° in principe mogelijk is, maar dat de benodigde trek-
banddoorsnede dan fors hoger is dan voorgeschreven. Daarnaast is het niet geheel duidelijk of kabelwerking überhaupt 
optreedt,	omdat	dit	van	meer	factoren	afhankelijk	is	dan	het	maatgevende	vloeilijnenpatroon	en	de	trekbandsterkte.	
Een ander nadeel is dat het niet toepassen van een hoek van 90° een	zeer	grote	invloed	heeft	op	de	architectuur.	Voor	
veel	constructies	zal	dit	geen	realistische	optie	zijn.
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Overigens strookt de uitkomst van de bezwijkanalyse, namelijk dat kabelwerking mogelijk is bij de kleinst mogelijke 
hoek	groter	dan	0°,	niet	met	het	gevoel.	Dit	kan	komen	omdat	de	plastisch	momentcapaciteiten	niet	volledig	nauwkeu-
rig	zijn	aangenomen.	Zo	is	het	aandeel	van	de	bovenwapening	bij	positieve	momenten	niet	meegenomen.	

11.8.7 Algemeen
In	alle	constructies	blijkt	het	zinvol	om	de	vloerafmetingen	van	het	hoekveld	te	verkleinen,	om	zo	de	optredende	belas-
tingen	en	momenten	te	verkleinen.	In	constructies	met	dragende	gevels	kunnen	de	gevelelementen	vertand	worden	
om	zo	extra	momentcapaciteit	van	de	gevel	te	creëren.
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Deel V - VERDIEPING
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12 Analyse numeriek model

12.1 Doel
Uit	hoofdstuk	9	blijkt	dat	het	extra	wapenen	van	de	druklaag	een	effectieve	methode	kan	zijn	om	de	constructie	de	
robuustheid	te	geven	die	het	nodig	heeft,	wanneer	een	hoekkolom	wegvalt.	 In	dit	hoofdstuk	wordt	het	onderzoek	
beschreven	naar	de	krachtswerking,	zodat	uitspraken	gedaan	kan	worden	over	de	locatie	en	dimensies	van	de	beno-
digde wapening. Hiervoor is een model gemaakt in SCIA Engineer van het hoekveld en 3 aanliggende velden. De resul-
taten van de berekening zijn vertaald naar bruikbare aanbevelingen.

12.2 Model
Het model bestaat uit 4 velden van 7,2 x 7,2 meter,	waarvan	1	een	hoekveld	(figuur	12.1).	De	kanaalplaten	zijn	opge-
bouwd	uit	losse	elementen	(C45/55),	gebaseerd	op	de	DYCORE	K200-6	kanaalplaatvloer	(figuur	12.2).	Uit	praktische	
overwegingen is de bovenschil samengevoegd met de druklaag tot één plaat. Daar deze over alle velden doorloopt, 
heeft	dit	een	geringe	verhoging	van	de	buigstijfheid	van	het	geheel	tot	gevolg,	overigens	in	beide	richtingen.	De	onder-
schil bestaat ook uit een plaat, één per vloerelement. 

De lijven van de kanaalplaten zijn opgebouwd uit verschillende schijven, om zo een nauwkeurig model te verkrijgen. 
Dit is van belang omdat de schijven op buiging belast worden, waarbij de grootste momenten zich bij de (dikkere) 
uiteinden	bevinden	(figuur	12.3).	Dit	heeft	een	grote	invloed	op	de	samenwerking	tussen	de	bovenplaat	en	de	onder-
plaat	en	daarmee	op	de	stijfheid	in	deze	richting.	Dit	is	weer	van	belang	bij	de	verdeling	van	de	momenten	in	langs-	en	
dwarsrichting.

A B C

1

2

3

veld 1

veld 3 veld 4

veld 2

y

x
figuur	12.1	-	beschouwde	constructie
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figuur	12.2	-	model	kanaalplaat	uitgebouwd	uit	platen	en	schijven

figuur	12.3	-	momenten	in	kanaalplaatlijf
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De elementen in SCIA Engineer bestaan uit vlakken waaraan een bepaalde dikte is toegekend. Om krachten over te 
kunnen	dragen,	moeten	deze	vlakken	met	elkaar	verbonden	worden.	Dit	heeft	een	bepaalde	overlap	van	elementen	
tot	gevolg,		waardoor	de	buitenste	schijven	van	een	lijf	langer	gemodelleerd	zijn	dan	zij	werkelijk	zijn	(figuur	12.4).	De	
stijfheid	in	dwarsrichting	wordt	hierdoor	onderschat.	Voor	de	langsrichting	betekent	dit	dat	de	doorsnede	groter	is,	
waardoor	de	stijfheid	overschat	wordt.	Gevolg	hiervan	is	dat	de	krachten	in	langsrichting	groter	zullen	zijn	dan	in	wer-
kelijkheid,	de	krachten	in	dwarsrichting	kleiner.	Voor	een	algemene	indruk	van	de	krachtsverdeling	en	dimensionering	
wordt deze afwijking geaccepteerd.

De kanaalplaten zijn aan de bovenzijde verbonden door de toplaag. Aan de onderzijde door middel van zogenaamde 
‘press	only’-elementen,	welke	enkel	druk	op	kunnen	nemen	(figuur	12.5).	Op	deze	manier	worden	de	voegen	tussen	
de kanaalplaten gemodelleerd, welke geen trekkrachten maar wel drukkrachten op kunnen nemen. Aan de uiteinden 
zijn de kanaalplaten verbonden met balken, welke op de hoekpunten van de velden puntvormig ondersteund zijn. Op 
punt	A1	(figuur	12.1)	is	geen	ondersteuning	aanwezig.

De	belasting	op	de	toplaag	van	de	vloer	bedraagt	9,6 kN/m2 de balken zijn belast met een lijnlast van 6,0 kN/m en de 
belasting	voor	de	kolommen	bedraagt	21,6 kN	 (zie	bijlage	B.2).	Dit	zijn	quasi-statische	belastingen,	de	dynamische	
vergrotingsfactor	is	1,5 zoals besproken in hoofdstuk 3. 

12.3 Vervorming
De	maximale	zakking	bevindt	zich	in	het	hoekpunt	en	bedraagt	66,2 mm	(figuur	12.6).	Omdat	geen	rekening	gehouden	
is	met	afname	van	de	buigstijfheid	door	scheurvorming,	zal	de	daadwerkelijke	maximale	zakking	grofweg	een	factor	3	
groter zijn, in de orde van 200 mm. Dit is de zakking bij dynamisch evenwicht, de uiteindelijke zakking zal, volgens dit 
model, ongeveer 133 mm bedragen.	Gevoelsmatig	is	dit	een	te	kleine	zakking.	De	oorzaak	hiervan	ligt	waarschijnlijk	
in het model. Dit gedraagt zich, ondanks de open voegen, als een monoliet geheel. In werkelijkheid kan het zo zijn dat 
de binding tussen kanaalplaat en druklaag niet zo sterk is al hier wordt aangenomen. Dit is een punt van aandacht, de 
hechting	tussen	kanaalplaat	en	druklaag	moet	gewaarborgd	zijn.

figuur	12.4	-	hartlijnen	elementen	kanaalplaatvloer

12.5	-	locatie	press-only	elementen	(niet	op	schaal)
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Te zien is dat in het midden van velden 2 en 4 een zakking aanwezig is zoals deze verwacht kan worden bij een intact 
vloerveld. In veld 3 is deze niet aanwezig, waaruit met kan opmaken dat dit veld door de zakking van veld 1 opgebogen 
wordt.	Dit	duidt	op	een	sterkere	interactie	tussen	velden	1	en	3	dan	tussen	velden	1	en	2.	De	stijfheid	in	langsrichting	
(y-richting)	blijkt	hieruit	groter	te	zijn	dan	in	dwarsrichting,	wat	ook	verwacht	mag	worden	gezien	de	overspannings-
richting	van	de	kanaalplaten.

12.4 Krachtswerking
Dat	de	stijfheid	in	langsrichting	groter	is	dan	in	dwarsrichting,	blijkt	ook	uit	de	verdeling	van	de	krachten	in	de	toplaag.	
Over	grofweg	de	helft	van	lijn	B1-B2	bedragen	de	krachten	in	dwarsrichting	0 tot 100 kN/m. Over het grootste deel van 
lijn	A2-B2	zijn	de	krachten	in	langsrichting	300 tot 900 kN/m.

figuur	12.6	-	zakking	[SCIA	Engineer]

figuur	12.7	-	krachten	in	druklaag	in	langsrichting	[SCIA	Engineer]
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In	beide	richtingen	is	te	zien	dat	de	krachten	in	de	toplaag	snel	afnemen	en	dat	in	een	aanzienlijk	deel	een	drukkracht	
aanwezig	is.	Dit	betekent	dat	de	vloer	richting	hoek	A1	weer	terugbuigt.	Dit	is	ook	te	zien	aan	de	hoekverdraaiing	van	
de vloer, zie bijlage D. 

Een	verklaring	hiervoor	kan	liggen	in	het	feit	dat	de	vloer	aan	de	randen	stijver	is	dan	in	het	midden,	door	de	invloed	
van	de	kolommen	(figuur	12.9).	Wanneer	de	vloer	als	uitkraging	beschouwd	wordt	over	as	1	en	over	as	1,5	(tussen	
assen 1 en 2), zal de ligger over as 1 niet zakken in punt B1 en C1. Dit gebeurt wel in B1,5 en C1,5. Hierdoor zal, wanneer 
géén	interactie	tussen	de	twee	liggers	is,	bij	belasting	punt	A1	hoger	komen	te	liggen	dan	punt	A1,5.	Omdat	er	echter	
interactie	is	tussen	de	twee	punten	en	ook	over	lijn	A	een	ligger	kan	worden	aangenomen,	zal	het	laagste	punt	alsnog	
punt	A1	zijn.	De	opbuiging	is	echter	wel	aanwezig	en	introduceert	trekkrachten	in	de	onderschil	in	beide	richtingen.

figuur	12.8	-	krachten	in	druklaag	in	dwarsrichting	[SCIA	Engineer]

A B C
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2
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veld 1

veld 3 veld 4

veld 2

A1 B1 C1

A1,5 B1,5 C1,5

figuur	12.9	-	verschillen	in	stijfheid
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Ook	in	de	onderschil	is	te	zien	dat	de	krachten	in	y-richting	(figuur	12.10)	fors	hoger	zijn	dan	in	x-richting	(figuur	12.11).	
Te	zien	is	dat	in	beide	richtingen	trekkrachten	aanwezig	zijn.	Deze	krachten	zijn	niet	tussen	de	kanaalplaten	over	te	
dragen, dat is te zien aan de snelle afname aan de randen van de platen (bijlage D). De grootste trekkrachten in dwars-
richting	bevinden	zich	in	de	buurt	van	de	balken,	met	name	tussen	de	intacte	velden	2	en	4.	Dit	komt	door	de	zakking	
van de balk, deze trekkrachten zullen dan ook niet tot problemen leiden. In veld 1 zijn de grootste optredende krachten 
30 tot 33 kN/m.

 

figuur	12.10	-	krachten	in	onderschil	in	langsrichting	[SCIA	Engineer]

figuur	12.11	-	krachten	in	onderschil	in	dwarsrichting	[SCIA	Engineer]
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De krachten ten gevolge van de wringende momenten zijn in de boven- en onderplaat ongeveer gelijk. Een enkele piek 
is waar te nemen bij kolom B1 en in mindere mate bij kolom A2. Wringende momenten in de buurt van opleggingen 
zijn overigens niet ongewoon. Omdat ook op deze momenten gewapend moet worden, kan dit echter tot problemen 
leiden in de onderschil.

figuur	12.12	-	wringingskrachten	in	druklaag	[SCIA	Engineer]

figuur	12.13	-	wringingskrachten	in	onderschil	[SCIA	Engineer]
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In	de	lijven	van	de	kanaalplaten	bevindt	de	grootste	kracht	zich	in	de	buurt	van	kolom	A2	(figuur	12.14).	Te	zien	is	dat	
het	zwaarst	belastte	lijf	in	de	top	een	trekkracht	heeft	die	over	de	hoogte	van	51	mm	vrijwel	evenredig	verloopt	van	0 
tot 1532,92 kN/m, resulterend in een totale trekkracht van 39,1 kN. De drukkracht loopt van 0 tot 400 kN/m over 83 
mm, voor 16,6 kN aan druk. Vervolgens over ongeveer 24 mm van 400 tot 800 kN/m (14,4 kN) en over 37 mm van 800 
tot 4257,15 kN/m (93,6 kN). Omdat de press-only elementen onder aan het lijf geplaatst zijn, zullen de spanningen in 
dit gebied hoger zijn dan in werkelijkheid.

De voorspanning is in hoofdstuk 4 gesteld op 882,2 kN.	De	voorspankracht	heeft	tot	gevolg	dat	over	de	gehele	door-
snede van de kanaalplaat een drukspanning ontstaat. Ten gevolge van het moment ontstaan drukspanningen in de 
onderschil	en	onder	in	de	lijven	en	trekspanningen	boven	in	de	lijven	en	in	de	bovenschil.	De	voorspanning	heeft	geen	
invloed op de druklaag.

Uit	deze	observaties	blijkt	dat	op	een	aantal	punten	de	doorsnede	moet	worden	getoetst:

•	 De	trekkrachten	in	de	druklaag,	vooral	in	langsrichting,	zijn	groot.	Hiervoor	wordt	een	globale	dimensionering	
van de wapening gemaakt.
•	 Er	zijn	trekkrachten	aanwezig	in	dwarsrichting	in	de	onderlaag.	Er	is	geen	wapening	om	deze	op	te	nemen,	er	
wordt een uitspraak gedaan over de gevolgen.
•	 De voorspanwapening zal getoetst worden op de optredende trekkrachten in de onderschil van de kanaalplaat.
•	 Er treden aanzienlijke drukkrachten op in de lijven en onderschil van de kanaalplaten. Deze zullen op druk 
getoetst worden.

figuur	12.14	-	krachten	in	lijf	kanaalplaatvloer	in	langsrichting	[SCIA	Engineer]
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12.5 Nadere beschouwing

12.5.1 Voorspanning
Uit hoofdstuk 4 is gebleken dat het zwaartepunt van de voorspanning op 49 mm van de onderzijde ligt, de voorspan-
kracht bedraagt 882,2 kN. Het moment ten gevolg van de voorspanning bedraagt 43,23 kNm. Het oppervlak van de 
kanaalplaat is 0,13 m2, het traagheidsmoment 643 * 10-6 m4, de hoogte bedraagt 200 mm.	Dit	heeft	een	uniforme	druk-
spanning van 6,79 N/mm2	tot	gevolg,	de	trek-	respectievelijk	drukspanning	in	de	bovenste	en	onderste	vezel	bedraagt	
6,72 N/mm2. Dit komt tot een drukspanning van 0,07 N/mm2 in de bovenste vezel en 13,51 N/mm2 in de onderste vezel.

12.5.2 Druklaag
SCIA	geeft	de	mogelijkheid	om	de	wapeningskrachten	voor	platen	 te	 tonen.	Deze	krachten	zijn	het	gevolg	van	het	
moment	in	de	totale	vloer,	dus	onderschil,	lijf	en	bovenschil	plus	druklaag.	De	gegeven	kracht	per	plaat	is	dus	afhan-
kelijk	van	het	zwaartepunt	van	deze	kracht	in	de	desbetreffende	plaat.	Wanneer	deze	niet	op	hetzelfde	punt	als	de	
wapening ligt, zullen de krachten niet overeen komen.

Wanneer de spanningen uniform over de hoogte van een plaat verdeeld zijn, ligt het zwaartepunt in het midden van 
deze plaat. Wanneer de spanningen aan de onderzijde nul zijn, ligt het zwaartepunt op een derde van de bovenzijde. 
Het aangrijpingspunt waarmee SCIA de krachten berekend, wordt geacht tussen deze twee uitersten in te liggen. De 
toplaag is 80 mm dik, waardoor het zwaartepunt tussen 40 en 53,3 mm van de onderzijde ligt. De bovenschil van de 
kanaalplaat is 30 mm dik, als de wapening in het midden van de druklaag ligt, is dit op 55 mm van de onderzijde. De 
inwendige	hefboomsarm	is	in	werkelijkheid	groter	dan	in	de	SCIA	berekening,	waardoor	de	krachten	kleiner	zijn.	De	
krachten zoals deze door SCIA gegeven zijn, worden voldoende nauwkeurig geacht.

Figuren	12.15	en	12.16	geven	echter	enkel	de	wapeningskracht	voor	de	druklaag.	Hierin	zit	niet	verdisconteerd	de	
trekkracht in het lijf van de kanaalplaat. Deze is 39,1 kN,	met	7	lijven	per	plaat	(1,2 meter) is dit 228,1 kN/m.	Deze	extra	
kracht bevindt zich voornamelijk in de buurt van lijn A2-B2. Omdat aan de uiteinden van de kanaalplaat de voorspan-
ning nog nauwelijks aanwezig is én deze boven in de kanaalplaat toch al laag is, wordt de drukkracht ten gevolge van 
de voorspanning op nul gesteld.

Uit	de	berekeningen	blijkt	dat	de	grootste	wapening	in	langsrichting	bij	kolom	A2	aangebracht	moet	worden.	De	op	te	
nemen kracht is hier ongeveer 1200 kN/m, wat met B500B neerkomt op 2400 mm2/m. Dit kan bereikt worden met een 
net Ø16-75,	maar	praktischer	zou	zijn	om	losse	staven	bij	te	leggen.	

Vanaf een kwart van de overspanning is 1200 mm2/m (Ø13-100)	voldoende,	vanaf	de	halve	overspanning	ongeveer	600 
mm2/m (Ø11-150).

figuur	12.15	-	wapeningskrachten	in	druklaag	in	langsrichting	[SCIA	Engineer]
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Ter	vergelijking,	wanneer	de	vloer	als	uitkragend	in	de	y-richting	wordt	beschouwd,	is	het	buigend	moment	over	lijn	
A2 – B2 per meter 282,5 kNm (uitgaande van 10,9 kN/m2).	Met	een	inwendige	hefboomsarm	van	200 mm komt dit op 
een kracht van 1413 kN/m, niet veel groter dan de zojuist berekende kracht.

In	dwarsrichting	voldoet	400 mm2/m voor een groot deel van het veld. Alleen bij kolom B1 en bij de buitenste kanaal-
plaat	is	extra	wapening	vereist.

12.5.3 Onderschil
De	maximale	wapeningskrachten	in	de	onderschil	in	dwarsrichting	blijken	rond	200 kN/m	te	liggen.	In	deze	richting	is	
echter standaard geen wapening aanwezig. De hoogte van de onderschil bedraagt 30 mm, de trekspanning komt hier-
mee uit op ongeveer 6,67 N/mm2. Dit is ruimschoots boven de rekenwaarde van de treksterkte van C45/55 (2,25 N/
mm2). De wringende momenten zijn de voornaamste oorzaak van deze hoge spanningen.

12.5.4 Voorspanwapening
De	grootste	krachten	in	y-richting	in	de	onderschil	komen	tot	300 kN/m. Wanneer dit door enkel de onderschil opge-
nomen zou moeten worden, zou dit resulteren in een trekspanning van 10,00 N/mm2. De onderste vezel staat echter 
onder een druk van 13,51 N/mm2. De bovenste vezel van de onderschil, op 30 mm van de onderzijde, staat onder een 
druk van 11,49 N/mm2. De voorspankracht is dus groot genoeg om de trekkrachten op te nemen. Uitzondering hierop 
is de piekspanning rond kolom B1.

12.5.5 Drukkracht in lijven en onderschil
De	grootste	drukkracht	in	de	onderschil	in	langsrichting	bedraagt	40 kN/m, komend op 1,33 N/mm2. Inclusief voorspan-
ning is dit 14,84 N/mm2.	De	lijven	hebben	een	maximale	drukkracht	van	124,6 kN over een oppervlakte van 7351 mm2. 
Wanneer	dit	gelijkmatig	verdeeld	wordt,	resulteert	dit	in	een	drukkracht	van	16,95 N/mm2. De voorspanning is aan 
de uiteinden nog nauwelijks aanwezig, waardoor dit de uiteindelijke waarde van de drukkracht is. De waarden voor 
onderschil en lijf liggen beide onder de rekenwaarde voor de druksterkte (37,5 N/mm2).

Wordt	de	spanning	echter	niet	gelijkmatig	verdeeld,	dan	resulteert	dit	in	andere	waarden.	De	maximale	kracht	op	het	
uiterste punt van het lijf bedraagt 3200 kN/m, ofwel dezelfde waarde in N/mm. De breedte van het lijf bedraagt hier 
143 mm, resulterend in 22,38 N/mm2. Ook dit blijkt te voldoen.

12.6 

figuur	12.16	-	wapeningskrachten	in	druklaag	in	dwarsrichting	[SCIA	Engineer]
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12.7 Conclusie
Uit	de	analyse	is	gebleken	dat	vooral	over	as	A2-B2	veel	extra	bovenwapening	in	langsrichting	nodig	is.	In	dwarsrich-
ting	is	weinig	extra	bovenwapening	nodig.	De	drukkrachten	in	de	lijven	en	de	onderschil	blijken	binnen	de	maximaal	
toegestane	waarden	te	liggen,	en	ook	de	trekkracht	in	langsrichting	in	de	onderschil	blijkt,	door	de	voorspanning,	niet	
tot scheurvorming te leiden.

Uit de parameterstudie (hoofdstuk 9) is gebleken, dat een wapening van ongeveer 450 mm2/m	per	richting	voldoende	
zou moeten zijn. Dit is een zeer groot verschil met de zojuist gevonden waarden, voornamelijk omdat de krachten zich 
concentreren in de kolomstroken. De gemiddelde waarde van de wapeningskrachten over de lijn tussen de voorlaatste 
kolommen (A2 – B1) is ongeveer 370 kN/m in	langsrichting	en	270 kN/m	in	dwarsrichting.	Dit	zou	neerkomen	op	een	
wapening van, gemiddeld, 640 mm2/m. Deze waarde ligt alsnog hoger dan die uit de parameterstudie. Hier is echter 
wel rekening gehouden met wringende momenten.

Het	grootste	probleem	is	de	trekkracht	in	de	onderschil	in	dwarsrichting.	Hier	is	geen	wapening	aanwezig	en	het	beton	
kan	deze	krachten	niet	opnemen.	Hier	zal	dus	scheurvorming	evenwijdig	aan	de	kanalen	optreden	(figuur	12.17).	Op	de	
stijfheid	in	langsrichting	zal	dit	geen	effect	hebben,	in	dwarsrichting	zal	deze	echter	kleiner	worden.	Dit	heeft	tot	gevolg	
dat	een	nog	groter	deel	van	het	moment	in	langsrichting	afgedragen	zal	worden.

De	hoge	trekkracht	in	de	onderschil	wordt	voor	het	grootste	deel	veroorzaakt	door	wringing,	in	figuur	12.18	is	dit	te	
zien.	In	deze	maquette	zijn	de	vloerplaten	niet	met	elkaar	verbonden	en	vrij	opgelegd.	In	werkelijkheid	zullen	drukdia-
gonalen in de voegen een zekere samenwerking tussen de platen bewerkstelligen. Ook zijn de platen verbonden met 
de	balk.	Wanneer	deze	verbinding	voldoende	sterk	en	stijf	is,	kan	de	wapening	in	de	balk	een	deel	van	de	krachten	in	
de onderschil opnemen. De krachten in het midden van het veld zullen echter niet door de balk opgenomen kunnen 
worden. Er is nader onderzoek nodig om te bepalen hoe hiermee moet worden omgegaan. Een mogelijkheid zou zijn 
om	te	accepteren	dat	scheurvorming	optreedt	en	de	druklaag	in	langsrichting	zwaarder	te	wapenen.	Dit	kan	in	com-
binatie	met	het	toepassen	van	een	dunnere	kanaalplaat	en	dikkere	druklaag,	waardoor	de	druklaag	mogelijk	zichzelf	
kan	dragen	en	de	kanaalplaat	constructief	niet	meer	nodig	is	wanneer	een	hoekkolom	wegvalt.	Een	stap	verder	zou	zijn	
om	het	hoekveld	als	monoliete	plaat	toe	te	passen,	waarin	onderwapening	gelegd	wordt.	In	dit	geval	hoeft	ook	geen	
rekening	gehouden	worden	met	het	mogelijk	loskomen	van	de	druklaag.	Een	laatste	optie	is	door	het	wapenen	van	de	
onderschil	in	dwarsrichting,	hetzij	door	het	instorten	van	een	wapeningsnet,	hetzij	door	het	achteraf	aanbrengen	van	
wapening,	bijvoorbeeld	in	de	vorm	van	Carbon	Fiber	Reinforced	Polymers	(figuur	12.19).

figuur	12.17	-	scheurvorming	ten	gevolge	van	trek	in	onderschil	in	dwarsrichting

figuur	12.19	-	aanbrengen	CFRP	[buildingsmedia.com]figuur	12.18	-	wringing	in	maquette
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13 Conclusies en aanbevelingen
In	de	inleiding	is	de	onderzoeksvraag	geformuleerd:

Zijn�trekbanden,�zoals�deze�volgens�Eurocode�1-1-7�bijlage�A�toegepast�moeten�worden,�effectief�bij�het�wegvallen�
van�een�hoekkolom�in�een�prefab�betonconstructie�en�zo�nee,�welke�maatregelen�zijn�wel�effectief?

Vervolgens is een aantal deelvragen gesteld. Deze zullen in deze conclusie kort beantwoord worden.

Door	de	jaren	heen	is	veel	onderzoek	gedaan	naar	voortschrijdende	instorting.	Echter,	specifiek	naar	het	wegvallen	
van	een	hoekkolom	in	prefab	betonconstructies	is	nauwelijks	onderzoek	gedaan.	Om	meer	te	weten	te	komen	over	het	
gedrag	van	dit	type	constructies	in	deze	situatie,	is	meer	(experimenteel)	onderzoek	nodig.

De	trekbanden	zoals	die	in	Bijlage	A	van	Eurocode	1-1-7	[3]	zijn	beschreven,	beogen	door	middel	van	kabelwerking	
de	vloeren	 te	behoeden	voor	bezwijken.	Met	bezwijken	wordt	hier	bedoeld:	het	niet	meer	kunnen	dragen	van	de	
belasting.	Grote	vervormingen	en	scheurvorming	zijn	volgens	deze	definitie	mogelijk	zonder	dat	de	vloer	bezweken	
is.	Of	kabelwerking	optreedt,	is	onder	andere	afhankelijk	van	het	optredende	vloeilijnenpatroon	in	de	vloer.	Voor	de	
onderzochte	constructies	blijkt	kabelwerking	niet	op	te	treden	bij	het	wegvallen	van	een	hoekkolom.	Zelfs	wanneer	het	
zou optreden, zouden de trekbanden zoals die nu voorgeschreven worden niet voldoende sterk zijn om te voorkomen 
dat	de	vloer	de	onderliggende	vloer	raakt.	Ook	andere	mechanismen	blijken	niet	sterk	genoeg	om	de	constructie	voor	
instorting	te	behoeden.

Wanneer	een	druklaag	aanwezig	is,	kan	een	tweede	draagweg	gevonden	worden	door	deze	extra	te	wapenen.	Als	het	
vloerveld	uit	een	orthotrope	plaat	bestaat,	zal	de	langsrichting	het	merendeel	van	de	krachten	op	zich	nemen.	Dit	kan	
lokaal	in	wapeningshoeveelheden	resulteren	die	in	de	buurt	komen	van	wat	nodig	zou	zijn	als	de	vloer	in	één	richting	
zou	uitkragen.	Daarnaast	zullen	onder	in	de	vloer	trekkrachten	in	dwarsrichting	optreden.	Deze	zullen	door	(externe)	
wapening	opgenomen	moeten	worden,	of	geaccepteerd	worden.	In	dat	geval	zullen	de	krachten	in	langsrichting	groter	
worden en is een grotere wapeningsdoorsnede vereist.

Het	 is	niet	bekend	of	de	aanhechting	tussen	kanaalplaat	en	druklaag	 intact	blijft.	Dit	kan	omzeild	worden	door	het	
vloerveld	als	één	enkele	monoliete	vloerplaat	toe	te	passen.	Dit	zal	echter	bij	veel	constructies	tot	praktische	bezwaren	
leiden.	Mogelijk	kan	de	aanhechting	bij	toepassing	van	kanaalplaten	gewaarborgd	worden	door	het	aanbrengen	van	
deuvels. Meer onderzoek hiernaar is echter noodzakelijk, evenals naar de precies toe te passen voorzieningen om het 
hoekveld uit te laten kragen.

De nieuwe regels met betrekking tot brandwerendheid van kanaalplaten schrijven voor dat een tweede draagweg 
aanwezig moet zijn, mocht het zo zijn dat de onderschil afspat. Mogelijk kan dit op dezelfde wijze bereikt worden, 
waardoor twee vliegen in één klap geslagen worden.

Als	boven	de	begane	grond	dragende	gevelelementen	toegepast	zijn,	is	de	belasting	te	hoog	om	deze	via	de	vloer	af	
te dragen. In dit geval kunnen de gevelelementen als uitkraging werken, waarbij de horizontale trekkrachten via de 
trekbanden naar de aanliggende elementen worden overgedragen. De trekbanddoorsnede zal dan verhoogd moeten 
worden.	Door	de	elementen	verticaal	te	verbinden,	is	de	momentcapaciteit	van	het	geheel	te	vergroten.	Hierbij	moeten	
wel	voorzieningen	getroffen	worden	om	de	schuifkrachten	tussen	de	elementen	op	te	nemen.	Het	toepassen	van	een	
‘halfsteensverband’	kan	de	robuustheid	vergroten.	Ook	het	vertanden	van	de	elementen	in	de	hoek	heeft	mogelijk	een	
grotere	robuustheid	tot	gevolg.	Het	gedrag	van	de	constructie	is	echter	niet	geheel	duidelijk,	waardoor	meer	onder-
zoek noodzakelijk is.

In	een	constructie	zonder	dragende	wanden	is	het	niet	altijd	een	optie	om	de	druklaag	te	wapenen.	In	een	dergelijk	
geval kan ervoor gekozen worden om invulwanden of trekdiagonalen toe te passen in de gevel. Dit zal horizontale 
krachten	introduceren,	het	overbrengen	van	deze	krachten	van	de	ene	beuk	naar	de	andere	zal	extra	aandacht	vragen.	
Bij	relatief	lage	constructies	met	kleine	vloervelden	kan	het	effectief	zijn	een	borstwering	op	het	dak	aan	te	brengen	en	
de vloervelden hieraan op te hangen. De kolommen zullen in dit geval ook op een grote trekkracht gedimensioneerd 
moeten worden.

Hoewel kabelwerking in de meeste gevallen niet optreedt, is het mogelijk dit te forceren. Dit kan door het wijzigen van 
de	overspanningsrichting	van	kanaalplaten,	het	op	elkaar	afstemmen	van	de	boven-	en	onderwapening	of	door	het	
toepassen van een hoekveld met een stompe hoek. Op deze manier kan bij bezwijken een vloeilijnenpatroon gefor-
ceerd worden waarbij kabelwerking optreedt. Het is echter niet aan te raden dit te doen, omdat door onzekerheden 
in bijvoorbeeld materiaaleigenschappen het verkeerde bezwijkmechanisme maatgevend kan zijn. Daarnaast is meer 
onderzoek nodig naar onder andere de detaillering van de trekbanden voordat met zekerheid gezegd kan worden dat 
kabelwerking optreedt.
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Door	het	hoekveld	klein	te	houden	is	de	constructie	makkelijker	robuust	te	maken.	Dit	gaat	op	wanneer	de	druklaag	
gewapend wordt, een borstwering op het dak wordt toegepast of voorzieningen in de gevel worden aangebracht. 
Hierbij	hoeft	het	vloerveld	niet	noodzakelijk	vierkant	te	zijn,	ook	het	in	één	richting	halveren	van	de	afmetingen	heeft	
een	aanzienlijk	effect.

In	zijn	algemeenheid	kan	gezegd	worden	dat	prefab	betonconstructies,	zoals	die	nu	volgens	de	Eurocode	gebouwd	
worden, onvoldoende robuust zijn wanneer een hoekkolom wegvalt. Dit geldt ook wanneer de bepalingen uit Euro-
code	1-1-7,	welke	specifiek	voor	dit	soort	situaties	bedoeld	zijn,	toegepast	worden.	Er	zijn	echter	wel	methoden	om	op	
een andere manier een tweede draagweg te creëren. Dit ligt vooral in het toepassen van meer wapening. Het is aan 
te raden hier al in de eerste fase van het ontwerp rekening mee te houden, om zo te voorkomen dat achteraf grote 
aanpassingen nodig zijn.

Tijdens het onderzoek is een aantal onduidelijkheden in de Eurocode naar voren gekomen. Zo is een aantal bepalingen 
vaag	geformuleerd,	bijvoorbeeld	over	de	locatie	van	de	trekbanden.	Daarnaast	 is	er	geen	overeenstemming	tussen	
Eurocode	1	en	Eurocode	2	wat	betreft	de	toe	te	passen	trekbandsterkte.	Dit	zal	veranderd	moeten	worden	wanneer	
Eurocode	1	de	informatieve	status	verliest.	Tevens	is	het	van	belang	dat	in	de	Eurocode	duidelijk	gemaakt	wordt	dat	het	
toepassen	van	trekbanden,	in	elk	geval	in	de	hoekvelden	van	een	constructie,	niet	de	robuustheid	garanderen	die	het	
nu	pretendeert.	In	aanvulling	daarop	zullen	alternatieven	aangedragen	moeten	worden	die	wel	de	gewenste	robuust-
heid verzorgen.
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Bijlage A – analyse kabelwerking 

1 Maatgevend vloeilijnenpatroon 

Symbolen 

ls lengte vloeilijn 
φs hoekverdraaiing tussen plaatdelen aan weerszijden van vloeilijn 
Wi;vl inwendige arbeid vloeilijn 
A oppervlakte plaatdeel 
wZ;pd zakking zwaartepunt plaatdeel 
Wu;pd uitwendige arbeid plaatdeel 

Maatgevend vloeilijnenpatroon 

 

 
 
Patroon 1 

Vloeilijn ls φs Wi;vl 

AC        

 
 

       

Totaal          

 
 

Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

ACD   

 
 

 

 
       

 
 

Totaal         

 
 

   
     

  
 

 
 
  

A D

B C

R

R
1

A D

B C

FH;t

FH;b

FH;res1
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Patroon 2 

Vloeilijn ls φs Wi;vl 

AB    

 
      

BC    

 
      

BD        

 
 

       

Totaal          

 
 
 

Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

ABD   

 
 

 

 
       

 
 

BCD   

 
 

 

 
       

 
 

Totaal         

 
 

   
     

  
 

 

2 Krachtswerking 

 
 
Plaatdeel 2 oefent een kracht op plaatdeel 1 uit van R, in punt D in richting AD. Plaatdeel 1 oefent 
een kracht op plaatdeel 2 uit van R, in punt D in richting CD. Dit betekent dat plaatdeel 2 een 
evengrote kracht in tegengestelde richting uitoefent op plaatdeel 1: een kracht R in richting DC . 

A D

B C

R
1

A D

B C

R

2
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De resulterende horizontale kracht van plaatdeel 2 op plaatdeel 1 bedraagt             in punt D, 
richting evenwijdig aan lijn AC. Deze kracht heeft een trekkracht          over lijn AD en een 

drukkracht           over  lijn BD tot gevolg.  
 

         

 
Hieruit volgt dat de horizontale component van de drukkracht in BD gelijk is aan: 
 

     
    

  
 

 
Met behulp van de zakking   zijn de verticale componenten te berekenen: 
 

     
      

 
 

 

     
      

    
 
      

  
 

 
Vanuit punt D gezien, is de trekbandkracht omhooggericht. De kracht van drukdiagonaal is 
omlaaggericht. Vanwege de symmetrie over as BD kan men stellen dat de krachten vanuit plaatdeel 
2 horizontaal zijn en dus geen verticale component hebben. De resulterende verticale kracht 
bedraagt, omhooggericht: 
 

                 
      

  
 

 

3 Benodigde kracht 

De benodigde kracht is te berekenen door het momentenevenwicht van het plaatdeel te 
beschouwen. Er werken twee momenten om vloeilijn AB: een moment ten gevolge van de belasting 
Q en ten gevolge van de resultante van de krachten in punt D. Er is evenwicht wanneer deze twee 
gelijk zijn: 
 

         
    

 
 
 

 
 

 

A D

B C

FH;t

FH;b

FH;res1

A D

B C

R

R
1
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4 Zakking bij evenwicht 

Trekbandkracht 

De trekkracht in de trekband is met de geometrie te berekenen: 
 

   
       

    

 
 

 

     
    

      
 

 

Zakking bij evenwicht 

Er is evenwicht wanneer: 

       
    

 
 

 
      

  
 
    

 
 

 
    

      
  

  
 
    

 
 

 
  

      
 
    

   
 

 

a

Q

FV;res

A D

B



112 
 

Er wordt gesteld dat          , waarbij   een factor is voor de trekbandsterkte. 
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Bijlage B.1 – belasting-, momentaan- en materiaalfactoren 

 

1 Belastingfactoren 
Nationale Bijlage van Eurocode 0 [33]: 

Tabel A1.3 – Rekenwaarden van belastingen voor het gebruik in buitengewone en 
aardbevingsbelastingscombinaties 

Ontwerpsituatie Blijvende belastingen Overheersende 
buitengewone 

of 
aardbevings-

belasting 

Veranderlijke belastingen 
gelijktijdig met de 

overheersende 

Ongunstig Gunstig Belangrijkste 
(indien aanwezig) 

Andere 

Buitengewoon 
(Vgl. 6.11a/b) 

1,0 Gkj,sup 1,0 Gkj,inf 1,0 Ad ψ1,1 Qk,1
a ψ2,i Qk,i 

(i>1) 

Aardbeving 
(Vgl. 6.12a/b) 

1,0 Gkj,sup 1,0 Gkj,inf 1,0 Aek of 
1,0 AEd 

ψ2,1 Qk,1
a ψ2,i Qk,i 

(i>1) 
a Uitsluitend voor wind in combinatie met brand bij het beoordelen van disproportionele schade 
volgens NEN-EN 1991-1-7; voor overige gevallen ψ2,1. 

 

2 Momentaanfactoren 
Nationale Bijlage van Eurocode 0 [33]: 

Tabel NB.2 – A1.1 – ψ-factoren voor gebouwen 

Belasting Ψ0 Ψ1 Ψ2 

Categorie A: woon- en verblijfsruimtes 

Categorie B: kantoorruimtes 

Categorie C: bijeenkomstruimtes 

Categorie D: winkelruimtes 

Categorie E: opslagruimtes 

Categorie F: verkeersruimte, voertuiggewicht ≤ 30 kN 

Categorie G: verkeersruimte b, 30 kN < voertuiggewicht ≤ 160 kN 

Categorie H: daken 

0,4 

0,5 

0,6/0,4 a 

0,4 

1,0 

0,7 

0,7 

0 

0,5 

0,5 

0,7 

0,7 

0,9 

0,7 

0,5 

0 

0,3 

0,3 

0,6 

0,6 

0,8 

0,6 

0,3 

0 

Sneeuwbelasting 0 0,2 0 

Belasting door regenwater 0 0 0 

Windbelasting 0 0,2 0 

Temperatuur (geen brand) 0 0,5 0 

a   De waarde 0,6 geldt voor delen van het gebouw die in geval van een calamiteit zwaar                           
kunnen worden belast door een mensenmenigte (vluchtroutes, trappen enz.); de waarde 
0,4 geldt in overige gevallen. 
b Met verkeersruimte wordt in dit geval een ruimte bedoeld waar voertuigen kunnen 
rijden, bijvoorbeeld parkeergarages. 
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De belastingfactor voor de blijvende belasting is 1,0. Artikel 6.4.3.3 (4) van Eurocode 0 [33] stelt het 
volgende: 
 
Belastingcombinaties voor buitengewone ontwerpsituaties behoren ofwel 

 een expliciete buitengewone belasting A (brand of schok) te behelzen, ofwel 

 te verwijzen naar een toestand na een buitengewoon voorval (A=0) 
 
De oorzaak van het bezwijken van de kolom is een buitengewoon voorval, de toestand na dit voorval 
wordt beschouwd. Dit betekent dat A=0, voor de veranderlijke belastingen wordt ψ2 gebruikt, met 
uitzondering voor wind op de hoofddraagconstructie. De beschouwde constructies bestaan uit 
woon- en kantoorruimtes, voor de vloeren geldt een ψ2 van 0,3 (zie tabel NB.2 – A1.1). Veranderlijke 
belasting op de daken hoeft niet beschouwd te worden. 
 
Windbelasting moet beschouwd worden als deze de belangrijkste veranderlijke belasting is. De 
veranderlijke belasting op de vloeren wordt echter als belangrijkste belasting beschouwd, daar deze 
verticaal is. Windbelasting zal in de buitengewone situatie dus niet beschouwd worden. 
 

3 Materiaalfactoren 
Eurocode 2-1-1 [32]: 

Tabel 2.1N – Partiële factoren voor materialen voor uiterste grenstoestand 

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 
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Bijlage B.2 - belastingen 

1 Algemeen 
In deze bijlage worden de belastingen van de verschillende ontwerpvarianten berekend voor een 
buitengewone situatie. Belastingen van niet-constructieve elementen worden buiten beschouwing 
gelaten. De belasting van de kolommen, borstwering en balk worden gelijkmatig verdeeld over de 
vloerbelasting. Op deze manier is een betere vergelijking te maken tussen de bezwijkbelasting van 
een mechanisme en de optredende belasting. Voor lengte van elementen en oppervlaktes worden 
de stramienmaten gebruikt. Zo wordt voor bijvoorbeeld de lengte van een balk 7,2 meter gerekend, 
hoewel de werkelijke lengte kleiner is omdat de balk zich tussen de kolommen (h.o.h. 7,2 meter) 
bevindt. Deze vereenvoudigingen geven een kleine afwijking in de belasting. Dit is echter geoorloofd 
omdat het hier geen ontwerpberekening betreft, maar een globale beschouwing om een uitspraak 
te kunnen doen over verschillende constructies en mechanismen. 
 
Voor de balk en de borstwering worden ook de maximale momenten in de uiterste grenstoestand 
berekend. Deze waarden zijn van belang bij de toetsing van de constructie. 

2 Veranderlijke belasting 
Eurocode 1-1-1 [38]: 

Tabel NB.1 – 6.2 – opgelegde belastingen op vloeren, balkons en trappen in gebouwen 

Klasse van belaste oppervlakte qk 
kN/m2 

Qk 
kN 

Klasse A (wonen en huishoudelijk gebruik) 
A-vloeren 
A-trappen 
A-balkons 
 
Klasse B (kantoorruimten) 
B-kantoorruimten 
 
Klasse C (bijeenkomstruimten) 
C1-tafels 
C2-vaste zitplaatsen 
C3-zonder obstakels voor rondlopende mensen 
C4-fysieke activiteiten 
C5-grote mensenmassa’s 
 
Klasse D (winkelruimten) 
D1-kleinhandel 
D2-warenhuizen 

 
1,75 a 

2,0 
2,5 

 
 

2,5 
 
 

4,0 b 

4,0 b 

5,0 
5,0 
5,0 

 
 

4,0 
4,0 

 
3 a 
3 
3 
 
 

3 
 
 

7 
7 
7 
7 
7 
 
 

7 
7 

a De puntlasten moeten zijn aangebracht op een oppervlakte van 100 mm x 100 mm; de gegeven 
waarden moeten ook zijn gebruikt voor constructies van ondergeschikte betekenis. 
b Voor schoolgebouwen volstaat een vloerbelasting van 2,5 kN/m2. 

 
Vanuit flexibiliteitsoogpunt wordt gekozen voor een veranderlijke belasting van 4,0 kN/m2. Hierbij 
moet opgemerkt worden dat vanwege het zware materiaal (beton) en de lage momentaanfactor 
(0,3), de invloed van de veranderlijke belasting relatief klein is. 
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3 Gebruikte waarden 
 Het eigen gewicht van beton is 25 kN/m3 

 De veranderlijke belasting op de vloeren is 4,0 kN/m2 

 De momentaanfactor in een bijzondere situatie van de veranderlijke belasting is 0,3 (bijlage 
B.1) 

 De momentaanfactor in een bijzondere situatie van wind is 0,0 (bijlage B.1) 

 Alle belastingfactoren in een bijzondere situatie zijn 1,0 (bijlage B.1) 

 Op alle belastingen in de bijzondere situatie wordt een dynamische vergrotingsfactor van 1,5 
toegepast (hoofdstuk 3) 

 De belasting van de afwerklaag (50 mm) bedraagt 0,9 kN/m2 (bijlage E.1) 
 

4 Variant 1: balk 
 
Vloer   
Kanaalplaatvloer (VBI HVP 200: 302 kg/m2) 9,8 * 0,302  3,0 kN/m2 
Druklaag (50 mm) 0,050 * 25 1,3 kN/m2 
Afwerklaag (50 mm)  0,9 kN/m2 
Totaal eigen gewicht  5,2 kN/m2 
   
Veranderlijke belasting 0,3 * 4,0 1,2 kN/m2 
Totaal 5,2 + 1,2 6,4 kN/m2 
Quasi-statisch 1,5 * 6,4 9,6 kN/m2 
 
Randbalk   
Eigen gewicht (doorsnede 0,16 m2) 0,16 * 25 4,0 kN/m 
Totaal 7,2 * 4,0 28,8 kN 
Quasi-statisch 1,5 * 28,8 43,2 kN 
 
Kolom   
Eigen gewicht (afm. 0,4x0,4x3,6) 0,4 * 0,4 * 3,6 * 25 14,4 kN 
Quasi-statisch 1,5 * 14,4 21,6 kN 
 
Totaal   
Randbalk en kolom 43,2 + 21,6 64,8 kN 
Per vierkante meter (vloerveld 7,2 x 7,2 m) 64,8 / 51,84 1,3 kN/m2 
Te rekenen belasting 9,6 + 1,3 10,9 kN/m2 
 
 
 
Moment in balk in UGT   
Permanente belasting vloer 1,2 * 5,2 6,2 kN/m2 

Veranderlijke belasting vloer 1,5 * 4,0 6,0 kN/m2 
Totale belasting op vloer 6,2 + 6,0 12,2 kN/m2 
   
Belasting op balk 3,6 * 12,2 43,9 kN/m 
Eigen gewicht balk 1,2 * 4,0 4,8 kN/m 
Totale belasting 43,9 + 4,8 48,7 kN/m 
Moment 1/8 * 48,7 * 7,22 315,6 kNm 
 
Productblad VBI HVP 200, zie bijlage E.2  
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5 Variant 2: gevel 
 
Dak   
Eigen gewicht 
(VBI appartementenvloer 320 mm + afwerklaag) 

9,8 * 0,800 7,8 kN/m2 

Belasting op kopgevel 3,6 * 7,8 28,1 kN/m 
Quasi-statisch 1,5 * 28,1 42,2 kN/m 
 
Vloer   
Eigen gewicht 
(VBI appartementenvloer 320 mm + afwerklaag) 

9,8 * 800 7,8 kN/m2 

Veranderlijke belasting 0,3 * 4,0 1,2 kN/m2 
Totaal 7,8 + 1,2 9,0 kN/m2 
   
Belasting op kopgevel/balk 3,6 * 9,0 32,4 kN/m 
Quasi-statisch 1,5 * 32,4 48,6 kN/m 
 
Balk   
Eigen gewicht (doorsnede 0,28 m2) 25 * 0,28 7,0 kN/m 
Quasi-statisch 1,5 * 7,0 10,5 kN/m 
 
Elementen langesgevel en kopgevel laag 1 en 3   
Eigen gewicht (afm. 0,2x2,68x7,2 m) 25 * 0,2 * 2,68 * 7,2 96,5 kN 
Quasi-statisch 1,5 * 96,5 144,8 kN 
 
Elementen kopgevel laag 2 en 4   
Eigen gewicht (afm. 0,2x2,68x7,2 m) 25 * 0,2 * 2,68 * 7,2 96,5 kN 
Eigen gewicht uitkraging (afm. 0,2 x 0,6 x 1,8 m) 25 * 0,2 * 0,6 * 1,8 5,4 kN 
Totaal 96,5 + 5,4 101,9 kN 
Quasi-statisch 1,5 * 101,9 152,9 kN 
 
Kopgevel   
Dak 9,0 * 42,2 379,8 kN 
Element laag 4  152,9 kN 
Vloer 4 7,2 * 48,6 349,9 kN 
Element laag 3  144,8 kN 
Vloer 3 9,0 * 48,6 437,4 kN 
Element laag 2  152,9 kN 
Vloer 2 7,2 * 48,6 349,9 kN 
Element laag 1  144,8 kN 
Vloer 1 7,2 * 48,6 349,9 kN 
Balk 7,2 * 10,5 75,6 kN 
Totaal  2537,9 kN 
 
Langsgevel   
Elementen gevel 4 * 144,8 579,2 kN 
Balk 7,2 * 10,5 75,6 kN 
Totaal  654,8 kN 
 
VBI appartementenvloer 320, zie bijlage E.1 
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6 Variant 3: borstwering 
 
Vloer   
Kanaalplaatvloer (VBI HVP 320: 441 kg/m2) 9,8 * 0,441 4,3 kN/m2 
Druklaag (80 mm) 0,080 * 25 2,0 kN/m2 
Afwerklaag (50 mm)  0,9 kN/m2 
Totaal eigen gewicht  7,2 kN/m2 
   
Veranderlijke belasting 0,3 * 4 1,2 kN/m2 
Totaal 7,2 + 1,2  8,4 kN/m2 
Quasi-statisch 1,5 * 8,4 12,6 kN/m2 
 
Borstwering   
Eigen gewicht (doorsnede 0,47 m2) 0,47 * 25 11,8 kN/m 
Totaal 5,4 * 11,8 63,7 kN 
Quasi-statisch 1,5 * 63,7 95,6 kN 
 
Kolom   
Eigen gewicht (afm. 0,4x0,4x3,6) 0,4 * 0,4 * 3,6 * 25 14,4 kN 
Quasi-statisch 1,5 * 14,4 21,6 kN 
 
Totaal   
borstwering en kolom 95,6 + 21,6 117,2 kN 
Per vierkante meter (vloerveld 5,4 x 14,4 m) 117,2 / 77,76 1,5 kN/m2 
Te rekenen belasting 12,6 + 1,5 14,1 kN/m2 
 
 
 
Moment in borstwering in UGT   
Permanente belasting vloer 1,2 * 7,2 8,6 kN/m2 

Veranderlijke belasting vloer 1,5 * 4,0 6,0 kN/m2 
Totale belasting op vloer 8,6 + 6,0 14,6 kN/m2 
   
Belasting op borstwering 7,2 * 14,6 105,1 kN/m 
Eigen gewicht borstwering 1,2 * 11,8 14,2 kN/m 
Totale belasting 105,1 + 14,2 119,3 kN/m 
Moment 1/8 * 119,3 * 5,4 2 434,8 kNm 
 
Productblad VBI HVP 320, zie bijlage E.3 
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7 Variant 4: puntvormig ondersteund 

 
Vloer   
Bestcon 60 plaat (200 mm) 0,2 * 25 5,0 kN/m2 
Afwerklaag (50 mm)  0,9 kN/m2 
Totaal eigen gewicht  5,9 kN/m2 
   
Veranderlijke belasting 0,3 * 4 1,2 kN/m2 
Totaal 5,9 + 1,2  7,1 kN/m2 
Quasi-statisch 1,5 * 7,1 10,7 kN/m2 
 
Kolom   
Eigen gewicht (afm. 0,3x0,3x3,6) 0,3 * 0,3 * 3,6 * 25 8,1 kN 
Quasi-statisch 1,5 * 8,1 12,2 kN 
Per vierkante meter (vloerveld 3,6 x 7,2 m) 12,2 / 25,92 0,5 kN/m2 
Te rekenen belasting 10,7 + 0,5 11,2 kN/m2 
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Bijlage B.3 – trekbanden en druklaagwapening 
 

1 Algemeen 
In deze bijlage worden een aantal onduidelijkheden in de Eurocode met betrekking tot trekbanden 
besproken. Er wordt een aantal keuzes gemaakt en per ontwerpvariant worden de trekbanden 
gedimensioneerd. Tevens wordt voor ontwerpvarianten 1 en 3 de druklaagwapening bepaald. De 
relevante belastingen zijn berekend in bijlage B.2. De rekenwaarde van de windbelasting wordt op 
2,0 kN/m2 gesteld. Dit is de waarde voor de sterkteberekening van de globale stabiliteit, dus inclusief 
belastingfactor en de waarden voor winddruk en windzuiging.  
 

2 Trekbanden: verschillen tussen EC1 of EC2 
Het gebruik van trekbanden wordt voorgeschreven in Eurocode 1-1-7 [3] en Eurocode 2-1-1 [32]. Er 
bestaan echter verschillen tussen de bepalingen. Één van de meest in het oog springende verschillen 
is de sterkte van de trekbanden in bepaalde specifieke gevallen. Zo stelt Eurocode 2 [32] een 
maximumkracht van 70 kN, waar Eurocode 1 [3] een minimum waarde van 75 kN stelt. Het is dus 
niet mogelijk om aan beide delen te voldoen, er zal een keuze gemaakt moeten worden. 
 
Het doel van de trekbanden, zoals deze beschreven zijn in EC1, is “om gevolgen van lokaal bezwijken 
door een onbekende oorzaak te doorstaan zonder disproportionele instorting”. In EC2 wordt in 
artikel 9.10.1 (1) een soortgelijk doel gesteld: 
 
“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.” 

 
Eurocode 2-1-1 is normatief, Eurocode 1-1-7 Bijlage A moet als informatief gelezen worden. In feite 
zouden constructies volgens EC2 berekend moeten worden. Het doel van dit onderzoek is 
beschreven in de inleiding, namelijk het toetsen van de suggesties in Eurocode 1-1-7 Bijlage A en zo 
nodig aanbevelingen ter verbetering te doen. Bij de berekening van de trekbanden zal dus uitgegaan 
worden van de bepalingen in Eurocode 1. Wanneer deze bijlage A normatief wordt, zullen de 
verschillen tussen de bepalingen rechtgetrokken moeten worden. 
 

3 Materiaal van de trekbanden 
[3] A.5.1 (2) 
“Horizontale trekbanden mogen bestaan uit gewalste staalprofielen, wapeningsstaven of 

wapeningsnetten in betonnen vloerplaten en geprofileerde staalplaten in staal-betonvloeren (indien 

rechtstreeks bevestigd aan de stalen liggers met afschuifverbindingsmiddelen). De trekbanden 

mogen bestaan uit een combinatie van de genoemde soorten.” 

 
[3] A.5.1 (4) 
“Elementen die zijn gebruikt voor de opname van belastingen anders dan buitengewone belastingen 

mogen zijn gebruikt voor bovengenoemde trekbanden.” 

Uit deze bepalingen blijkt dat de druklaagwapening, die is aangebracht voor de schijfwerking van de 
vloer, ook als trekband beschouwd mag worden.  
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4 Locatie van de trekbanden 
Voor constructies met kolommen geldt volgens bepaling A.5.1 (1) van [3] het volgende: 
 
 “Er behoren horizontale trekbanden te zijn toegepast langs de omtrek van iedere vloer en van ieder 

dak en binnen een bouwwerk in twee onderlig loodrechte richtingen om kolommen en 

wandelementen aan de gebouwconstructie te bevestigen. De trekbanden behoren doorgaand te zijn 

en behoren zich zo dicht als praktisch mogelijk bij de randen van de vloeren en de lijnen van de 

kolommen en de wanden te bevinden. Ten minste 30% van de trekbanden behoort zich in de dichte 

nabijheid van de rasterlijnen van de kolommen en de wanden te bevinden.” 

 
In de laatste zin wordt duidelijk een bepaald percentage van de trekbanden gesteld, namelijk 30%. 
Waar deze zich moeten bevinden is echter minder duidelijk: “in de dichte nabijheid van de 
rasterlijnen”. Wat dit precies is wordt niet omschreven. De woorden “zo dicht als praktisch mogelijk” 
kunnen letterlijk opgevat worden, maar sluiten een aandeel van de druklaagwapening uit wanneer 
extra staven over de stramienlijn mogelijk zijn. Meer duidelijkheid in de norm is hier gewenst. Voor 
dit onderzoek zal de “dichte nabijheid” worden geïnterpreteerd als 10% van de overspanning, 
analoog aan het bepalen van de meewerkende breedte. De totale trekbandwapening dient 
hierbinnen aanwezig te zijn. 
 
Voor constructies met dragende wanden geldt dat (A.5.2 (2)): 
 
“In de vloeren behoren doorgaande horizontale trekbanden te zijn toegepast. Dit behoren interne 

trekbanden te zijn, verspreid over de vloeren in beide orthogonale richtingen, en trekbanden langs de 

omtrek van de vloerplaten binnen een vloerbreedte van 1,2 m.” 

 

5 Trekbanden in constructies met wanden en kolommen 
Variant 2 betreft een constructie met kolommen en wanden. Er zijn geen bepalingen welke 
rekenregels in dit geval gebruikt moeten worden voor de berekening van de sterkte van de 
trekbanden in de vloeren. Omdat, wanneer een kolom bezwijkt, de bovenliggende vloeren en 
wanden gedragen moeten worden, ligt het voor de hand om bij deze variant de trekbanden te 
bepalen voor constructies met wanden.  
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6 Sterkte van de trekbanden 
De partiële factoren voor betonstaal in de uiterste grenstoestand voor buitengewone situaties is 1,0 
(bijlage B.1). Voor de staven en netten wordt FeB500 gebruikt, de rekenwaarde van de treksterkte is 
500 N/mm2. 

Horizontale trekbanden voor constructies met kolommen 

Interne trekbanden                  minimaal 75 kN 
Trekbanden langs de omtrek                  minimaal 75 kN 

s is de afstand tussen de trekbanden 
L is de lengte van de trekband 
ψ is de factor van toepassing in de uitdrukking voor de combinatie van 

belastingseffecten voor de buitengewone ontwerpsituatie (ψ1 of ψ2 overeenkomstig 
uitdrukking (6.11b) van EN 1990) 

 

Horizontale trekbanden voor constructies met dragende wanden 

Interne trekbanden    grootste waarde van Ft kN/m of  
            

   

 

 
 

Trekbanden langs de omtrek       

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, of 
  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, of 
  een combinatie van liggers en vloerplaten. 

 
De waarde van de sterkte wordt uitgedrukt in kN/m. Het is echter niet duidelijk in welke richting dit 
is en over welke afstand. Het meest logische is dat de trekband een deel van het aanliggende 
vloerveld voor zijn rekening neemt. Voor inwendige trekbanden betekent dit de helft van de 
overspanningen van beide aanliggende velden, voor de trekband in de omtrek de helft van de 
overspanning van het aanliggende vloerveld. De bedoelde overspanningen zijn die loodrecht op de 
trekband. 

Verticale trekbanden voor constructies met kolommen 

 
“In het geval van gebouwen met 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.” 
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Verticale trekbanden voor constructies met dragende wanden 

Bij constructies met dragende wanden (zie 1.5.11) mogen verticale trekbanden als effectief zijn 
beschouwd indien: 

 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: 

  
   

    
 
 

 
 
 

  
minimaal 100 kN per m wand 

A is de doorsnede in mm2 van de wand bepaald in bovenaanzicht, niet inbegrepen 
het niet-dragende blad van een spouwmuur 

 de verticale trekbanden zijn gegroepeerd op afstanden van maximaal 5 m langs de wand en 
zich op niet meer dan 2,5 m van een ongesteund uiteinde van de wand bevinden 

 

7 Variant balk: berekening druklaagwapening t.b.v. stabiliteit 
De druklaagwapening moet de trekkrachten in de vloer opnemen zodat deze als schijf kan werken. 
De rekenwaarde van de windbelasting is op 2,0 kN/m2 gesteld. De verdiepingshoogte is 3,6 meter, 
waarmee de windbelasting per vloer op 7,2 kN/m komt. De windrichting loodrecht op de langsgevel 
is maatgevend. Hier kan de vloer als een uitkragende ligger van 2 beuken (14,4 meter) lang 
beschouwd worden. Dit geeft een moment van 746,5 kNm. 

 
Voor de inwendige hefboomsarm geldt z ≤ 0,8 H en z ≤ 0,5 L. De liggerhoogte is 3 * 7,2 = 21,6 meter. 
De lengte van de ligger is 2 * 7,2 = 14,4 meter. Omdat het hier een uitkraging betreft, moet gerekend 
worden met de dubbele waarde. 
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Maatgevend is z = 14,4 m. De wapening ligt echter gelijkmatig verspreid over de vloer, waardoor het 
zwaartepunt van de kracht op tweederde van de hefboomsarm (9,6 meter) ligt. De op te nemen 
kracht komt hiermee uit op 746,5 / 9,6 = 77,8 kN. 
 
Om scheurvorming tegen te gaan wordt een maximale spanning van 300 N/mm2 gehanteerd, de 
gemiddelde spanning is 150 N/mm2. De benodigde doorsnede is dan 77,8 / 0,150 = 519 mm2. 
Verspreid over 14,4 meter komt dit op 36 mm2/m. Dit is minder dan het minimum, gekozen wordt 
voor een net Ø5-200 (98 mm2/m). 
 

8 Variant balk: berekening trekbanden 
De trekbandkracht per veld kan berekend worden met: 
gk + ψqk 6,4 kN/m2 vloerlast (bijlage B.2) 
s 7,2 m afstand tussen de trekbanden 
L 7,2 m lengte van de trekband 
 

Inwendige trekband 

                   
Ti = 265,4 kN 
Met FeB 500 komt dit op een doorsnede van 531 mm2 per veld per richting. Het wapeningsnet in de 
druklaag heeft doorsnede van 98 mm2/m. De breedte waarover de druklaagwapening als trekband 
werkt is 1,44 meter resulterend in 141 mm2. De resterende 390 mm2 wordt geconcentreerd over de 
stramienlijnen als 2 Ø 16 (402 mm2).  
 

Omtrek trekband 

                   

Tp = 132,7 kN 
Met FeB 500 komt dit op een doorsnede van 265 mm2. Binnen 0,72 m van de rand ligt 71 mm2 aan 
wapening, de resterende 194 mm2 wordt gelegd in de vorm van één staaf Ø16 (201 mm2). 
 

Verticale trekband 

De kracht door de hoekkolom komt van een kwart vloerveld: 3,6 * 3,6 * 6,4 = 82,9 kN. Dit komt neer 
op een wapening van 166 mm2, de aanwezige stekken 4 Ø 16 (804 mm2) voldoen wanneer 
aangenomen wordt dat deze doorlopend zijn in de kolom. 
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9 Variant gevel: berekening wapening voor stabiliteit 
De trekbanden dragen bij aan de stabiliteit. Hiervoor wordt de vloer als horizontale schijf 
beschouwd. Vanwege de verschillen in de vloer zullen de trekbanden berekend worden voor vloer 1 
en 2. Aangenomen wordt dat de dwarskrachten in de vloer zonder problemen opgenomen kunnen 
worden. 
 

 

Vloer 1 

Uitgaande van een rekenwaarde voor de winddruk van 2,0 kN/m2 komt dit uit op een windbelasting 
van 8,4 kN/m voor vloer 1 (begane grond 5,4 meter, eerste verdieping 3 meter). Het moment op 
deze schijf ten gevolge van de windkracht loodrecht op de langsrichting is dan: 
 

                       
 
De inwendige hefboomsarm wordt gesteld op de kleinste waarde van 0,8 maal de liggerhoogte (0,8 
* 18 = 14,4 m) of 0,5 maal de lengte, welke verdubbeld moet worden omdat het een uitkraging is 
(0,5 * 28,8 = 14,4 m). 
 
870,9 / 14,4 = 60,5 kN. Om scheurvorming te voorkomen wordt de maximale spanning op 300 
N/mm2 gesteld en komt de benodigde staaldoorsnede op 202 mm2.  

Vloer 2 

Omdat het vloerveld hier niet doorloopt, is de liggerhoogte slechts 7,2 meter. De hoogte waarover 
de wind werkt is echter ook kleiner (3,0 meter). Enkel de winddruk hoeft opgenomen te worden, 
echter komt hier ook het aandeel van eventuele interne onderdruk bij. Daarom zal ook hier met 2,0 
kN/m2 gerekend worden. Het moment komt op: 
 

                       
 
De inwendige hefboomsarm bedraagt de kleinste waarde van 0,8 * 72 = 5,76 of 0,5 * 28,8 = 14,4. De 
trekbandkracht komt op: 
 
622,1 / 5,76 = 108,0 kN, ofwel 360 mm2. 
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Variant gevel: berekening  trekbanden 

ns 5  
Ft 20 + 4*5 = 40 kN/m  
H 2,63 m vrije bouwlaaghoogte 
Overspanning 7,2 m  
z 7,2 resp. 5,0 m (langs- resp. dwarsrichting) 
gk+ψqk 9,0 kN/m2 (bijlage B.2) 
A 1.440.000 mm2 doorsnede gevel in bovenaanzicht 
t 0,2 m wanddikte in meter 
 

Horizontaal: inwendig in de langsrichting 

   
      

   

   

 
           

 
De trekbanden worden geconcentreerd over de stramienlijnen, aangenomen wordt dat dit geen 
problemen oplevert tijdens de uitvoering. De aanliggende beuken zijn voor beide stramienlijnen 7,2 
en 3,6 meter. Één trekband wordt toegepast voor de helft van de aanliggende beuken. Beide 
trekbanden moeten dus een sterkte hebben van 5,4 * 69,1 = 373,1 kN. Voor FeB500 komt dit neer 
op 746 mm2, oftewel 4 Ø16. 
 

Horizontaal: inwendig in de dwarsrichting 

   
      

   

 

 
         

 
            

 
De breedte van de vloervelden zijn in dit geval allebei 7,2 meter. Dit geeft een trekbandkracht van 
288 kN ofwel 576 mm2. Dit komt neer op 3 Ø16. 
 

Horizontaal: omtrek 

              

 
De helft van de overspanning van het aanliggende vloerveld is 3,6 meter, de trekbandkracht komt uit 
op 144 kN ofwel 288 mm2. De voor de stabiliteit benodigde 360 mm2 blijkt maatgevend te zijn, 
gekozen wordt voor 2 Ø16. 
 

Verticale trekbanden 

 
 

 
 
    

   
          

 

  
          

    
 
    

   
 
 

           

 
Dit geeft 2117 mm2, 11 Ø16. 
 
De kracht door de hoekkolom is globaal de helft van de totale belasting op de kopgevel en die op de 
langsgevel samen: 0,5 * (2537,9 + 654,8)/1,5 = 1064,2 kN. De factor 1,5 is om de dynamische 
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vergrotingsfactor ongedaan te maken. Dit komt van vier verdiepingen, per verdieping is dit 266,1 kN. 
Dit komt neer op 532 mm2 aan trekband. Drie van de vier staven Ø16 in de kolom lopen door in de 
gevels, dit is 603 mm2 en voldoet. 
 

 
  

intern langsrichting
4 Ø 16

intern dwarsrichting
3 Ø 16

omtrek
2 Ø 16
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10 Variant borstwering: berekening druklaagwapening t.b.v. stabiliteit 
De druklaagwapening moet de trekkrachten in de vloer opnemen zodat deze als schijf kan werken. 
De rekenwaarde van de windbelasting wordt op 2,0 kN/m2 gesteld. De verdiepingshoogte is 3,6 
meter, waarmee de windbelasting per vloer op 7,2 kN/m komt. De windrichting loodrecht op de 
langsgevel is maatgevend. Hier kan de vloer als een uitkragende ligger van 3 beuken (16,2 meter) 
lang beschouwd worden. Dit geeft een moment van 944,8 kNm. De liggerhoogte is 14,4 meter. De 
inwendige hefboomsarm is de kleinste waarde van 0,8 maal de liggerhoogte (0,8 * 14,4 = 11,5 
meter) of de helft van de dubbele lengte (vanwege de uitkraging): (0,5 * 32,4 = 16,2 meter). De 
eerste waarde is maatgevend. 

 
Omdat de wapening niet geconcentreerd ligt maar gelijkmatig over de vloer verspreid wordt, ligt het 
zwaartepunt van de krachten op tweederde van de arm: 2/3 * 11,5 = 7,7 meter. De trekkracht die in 
de ligger opgenomen moet worden is gelijk aan 944,8 / 7,7 = 122,7 kN. 
 
Om scheurvorming tegen te gaan wordt een maximale spanning van 300 N/mm2 gehanteerd, de 
gemiddelde spanning is 150 N/mm2. De benodigde doorsnede is dan 122,7 / 0,150 = 818 mm2. 
Verspreid over 11,5 meter komt dit op 71 mm2/m. Dit is minder dan het minimum, gekozen wordt 
voor een net Ø5-200 (98 mm2/m). 

Variant borstwering: berekening trekbanden 

De trekbandkracht per veld kan berekend worden met: 
gk + ψqk 8,4 kN/m2 vloerlast 
s 5,4 m afstand tussen de trekbanden 
L 14,4 m lengte van de trekband 
 

 

Inwendige trekband 

                    
 
Ti = 522,5 kN 
Met FeB 500 komt dit op een doorsnede van 1045 mm2 per veld per richting. Het wapeningsnet in 
de druklaag werkt mee over 2 * 5,4 / 10 = 1,08 meter, voor 106 mm2. De nog benodigde 939 mm2 
wordt behaald door 5 Ø 16 over de stramienlijnen aan te brengen. 
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Omtrek trekband 

                    

 
Tp = 261,3 kN 
Met FeB 500 komt dit op een doorsnede van 523 mm2. Het wapeningsnet werkt voor 14,4/10 = 1,44 
meter mee, 141 mm2. 523 – 141 = 382 mm2, komend op 2 Ø16. 

Verticale trekband 

De kracht door de hoekkolom komt van een kwart vloerveld: 2,7 * 7,2 * 8,4 = 163,3 kN. Dit komt 
neer op een wapening van 327 mm2, de aanwezige stekken 4 Ø16 (804 mm2) voldoen wanneer 
aangenomen wordt dat deze doorlopend zijn in de kolom. 
 

11 Variant 4: puntvormig ondersteund 
De wapening in de kolommen en vloeren vormen de verticale respectievelijk horizontale 
trekbanden. Deze zijn derhalve niet doorlopend maar worden via een kolomplaat met daarop doken 
M24 overgedragen. Uit een analyse van Adviesbureau ir. J.G. Hageman [36] blijkt, dat de verankering 
van de doken maatgevend is. Het rapport stelt dat de opneembare trekkracht per dook gelijk is aan 
Tu = 1,41 * Ru. Hierbij is Ru de sterkte van de dook: Ru = A * fy 

Wanneer de aanwezige verankeringslengte kleiner is dan de vereiste, neemt de sterkte van de dook 
naar rato af. De vereiste verankeringslengte is te berekenen met artikel 9.6.2 uit NEN 6720 [42]: 
 

        
  

    
 

 
Voor α1 geldt, voor geribd respectievelijk glad staal: 
 

             
 

  
       

 

             
 

  
       

 
Omdat de doken volledig in het beton ingestort zijn, geldt α1 = 0,24. Voor fs geldt 435 N/mm2, voor 
f’b wordt de waarde voor de betonvloer genomen: f’b = 33 N/mm2 voor C45/55. 
 

           
   

   
        

 
 
De werkelijke lengte van de dook is ietwat kleiner dan de hoogte van de vloer en wordt gesteld op lv 
= 160 mm. Verder geldt A = 452 mm2 en fy = 500 N/mm2 (bijzondere situatie). Dit geeft: 
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detail kolom-plaat aansluiting Bestcon 60 vloer 
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De trekbandkracht per veld kan berekend worden met: 
gk + ψqk 7,1 kN/m2 vloerlast 
s 3,6 m afstand tussen de trekbanden 
L 7,2 m lengte van de trekband 
 

Inwendige trekband 

                   

Tp = 147,2 kN 
Er zijn twee doken aanwezig per trekband, deze moeten echter ook de trekkracht in de loodrechte 

richting op kunnen nemen. Het aandeel per dook moet dus gedeeld worden door   . 
 

     
         

  
                   

 
De inwendige trekband voldoet. 
 

Omtrek trekband 

                   

Tp = 73,6 kN 
 
Hier is één dook aanwezig, welke ook deel uitmaakt van de trekband loodrecht op de omtrek. Het is 
echter nodig dat twee elementen wegvallen om de dook in beide richtingen te belasten. Aangezien 
volgens de procedure slechts één element fictief verwijderd dient te worden, kan de volle capaciteit 
van de dook benut worden: 
 

                              
 
De trekband in de omtrek voldoet. 
 

Trekbanden voor stabiliteit 

De rekenwaarde van de windbelasting is op 2,0 kN/m2 gesteld. De verdiepingshoogte is 3,6 meter, 
waarmee de windbelasting per vloer op 7,2 kN/m komt. De windrichting loodrecht op de langsgevel 
is maatgevend. De stabiliteitsvoorziening wordt in de middelste beuk aangenomen, de vloer kan als 
een uitkragende ligger van 2 beuken (14,4 meter) lang beschouwd worden. Dit geeft een moment 
van 746,5 kNm. 
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Voor de inwendige hefboomsarm geldt z ≤ 0,8 H en z ≤ 0,5 L. De liggerhoogte is 6 * 3,6 = 21,6 meter. 
De lengte van de ligger is 2 * 7,2 = 14,4 meter. Omdat het hier een uitkraging betreft, moet gerekend 
worden met de dubbele waarde. 
 

                       
                       

Maatgevend is z = 14,4 m. 
     

    
                   

 
Ook voor de windbelasting voldoen de trekbanden.  
 

Verticale trekband 

De op te nemen kracht in de hoekkolom is 3,6 * 7,2 * 7,1 / 4 = 46,0 kN 
De stek die de kolommen verbindt is een M20 stek, met een totale trekcapaciteit van 314 * 0,500 = 
157,0 kN > 46,0 kN 
De verticale trekband voldoet. 
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Bijlage B.4 -  drukboogwerking 

1 Werking 
Wanneer zich, onder invloed van de belasting, een drukboog in de vloer vormt, zullen de uiteinden 
naar buiten gedrukt worden. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld door de stijfheid van de overige 
vloervelden, zal de vloer een bepaalde verticale kracht kunnen weerstaan. Dit heeft tot gevolg dat 
de drukboog korter wordt, waardoor de vloer zal zakken. Wanneer de zakking gelijk is aan de hoogte 
van de vloer, zal deze doorslaan. 
 

 
In deze bijlage zal eerst een aantal uitspraken gedaan worden over dit mechanisme in het algemeen. 
Zo zal het begin en het eind van de drukboog bepaald worden en zal aan de hand van de literatuur 
een methode afgeleid worden om de bezwijkbelasting te bepalen. Ook zal beschouwd worden hoe 
de uit de drukboog voortvloeiende horizontale en verticale krachten afgedragen kunnen worden en 
hoe dit te toetsen is. Vervolgens zal per ontwerpvariant een aantal relevante berekeningen gedaan 
worden. 
 
Verondersteld wordt dat de krachten in de vloer zich kunnen herverdelen, zodat de belasting die 
niet boven de drukboog aangrijpt wel door de drukboog afgedragen kan worden. Dit zal momenten 
in de vloer veroorzaken, deze worden niet in dit mechanisme beschouwd. Een combinatie van dit 
mechanisme en een andere zal dus noodzakelijk zijn. Verder wordt aangenomen dat de aanliggende 
vloervelden in hun vlak oneindig stijf zijn. 
 

2 Begin en eind drukboog 
Omdat er in het hoekveld geen twee overliggende zijden zijn die de horizontale kracht ten gevolge 
van de drukboog op kunnen nemen, zal de drukboog zich evenwijdig aan de diagonaal van het 
vloerveld ontwikkelen. Hierdoor zal de lengte niet overal gelijk zijn. Om deze reden wordt het 
vloerveld in vijf stroken van opgedeeld. In de ‘zwevende’ helft van de vloer (ACD) zal geen drukboog 
kunnen ontstaan. 
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Over welke lengte de drukbogen werken, is niet direct duidelijk. Voor de variant met balken, is een 
redelijke aanname dat één uiteinde bij de middenbalk ligt. Deze balk kan een substantiële verticale 
kracht leveren, het achterliggende vloerveld kan de benodigde horizontale kracht leveren.  
 
Het andere uiteinde zou logischerwijs bij de randbalk kunnen liggen. Ook hier kan een verticale 
kracht geleverd worden, het is echter onduidelijk of de benodigde horizontale kracht hier geleverd 
kan worden. Tevens bemoeilijkt het feit dat de strook over twee vloerveld loopt de komende 
berekeningen.  
 
Om deze redenen wordt uitgegaan van een strook die de uiteinden heeft bij de randen van het 
hoekveld. Het halve vloerveld wordt verdeeld in 5 diagonale stroken. Bij de berekening zal de lengte 
van de drukboog over de middellijn gehanteerd worden. 

 

3 Van halve boog en puntlast naar hele boog en lijnlast 
In [13] is een vergelijking gegeven voor de berekening van de verticale kracht bij een gegeven 
zakking en eigenschappen van de vloer. De uitkomst is de kracht die door één helft van de boog, of 
bij slanke constructie door één diagonaal, weerstaan kan worden. Dit geldt dus voor de helft van de 
strook. Voor de gehele overspanning is deze kracht dubbel de berekende waarde. Deze kracht is 
echter een puntlast. Om met een gelijkmatig verdeelde lijnlast dezelfde verkorting te verkrijgen, 
moet dezelfde gemiddelde spanning bereikt worden. Dit kan door de verdubbelde last te verdelen 
over de lengte van de strook. 

 
 
 

Fv Fv
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4 Zakking 
De in te voeren zakking is die in het midden van de drukboog. Het is echter niet realistisch om aan te 
nemen dat de zakking in het midden van elke strook gelijk is. Daarom is uitgegaan van een 
kwadratisch toenemende zakking. De vergelijking voor de verticale kracht FV is [13]: 
 

     
                          

          
      

  

 

 
Deze kracht is voor een halve boog, de gebruikte lengte is die van de halve overspanning. De 
horizontale kracht is te berekenen met [13]: 
 

     
                    

         
      

  

 

 
 

5 Afdracht verticale en horizontale krachten 
In de normale situatie is de afdracht van de verticale belasting naar de kolommen geen probleem, de 
constructie is hier immers op berekend. Wanneer de hoekkolom wegvalt en de belasting via 
drukboogwerking afgedragen wordt, moet de belasting via de randen van het veld (AB en BC) 
afgedragen worden. Deze afdracht zal getoetst moeten worden. 
 

Fv
2 F / lv

l l
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Per strook kan de verticale en horizontale reactiekracht berekend worden. Met de verticale krachten 
kan het moment in de balk danwel de kolomstrook van de vloer berekend worden. Deze zal getoetst 
worden aan de momentcapaciteit van het desbetreffende element. 
 
Voor de afdracht van de horizontale krachten uit de drukbogen zal de vloer als schijf beschouwd 
worden en middels de vakwerkanalogie evenwicht gemaakt moeten worden. Hierbij wordt 
aangenomen dat de horizontale kracht in het midden van het vloerveld aangrijpt. In de 
berekeningen zal blijken dit een redelijke aanname van het zwaartepunt is. Het evenwicht wordt 
beschouwd in het hoekveld en de vier aangrenzende velden. Vervolgens zullen de trekbanden 
getoetst worden. 
 

6 Variant 1: balk 
De eigenschappen benodigd voor de berekening van de kracht zijn stijfheid (E=30.000 N/mm2), 
oppervlak van de drukdiagonaal, hoogte van het element en lengte van het element. 
 
De vloer bestaat uit kanaalplaten met een druklaag. De drukdiagonaal zou zich onder een hoek van 
45 graden met de kanalen manifesteren. Aangezien de kanalen geen drukkracht op kunnen nemen, 
is de maximale hoogte waarop de diagonaal kan werken gereduceerd tot de bovenschil van de 
platen plus de druklaag. Via vierendeelwerking om de kanalen zou de onderschil mee kunnen 
werken, dit aandeel wordt in deze analyse echter verwaarloosd. Met een geschatte hoogte van de 
bovenschil van 40 mm komt dit op een fictieve elementhoogte van 90 mm. De lengte van het 
element variëert, voor berekeningen wordt de lengte gesteld op die van de middellijn van de strook. 
In de vergelijking moet gerekend worden met de halve lengte van de strook.  
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De drukdiagonaal wordt over de gehele breedte van de strook aangenomen (1018 mm), de hoogte is 
echter moeilijker in te schatten. Deze zal variëren per strook, vanwege de veranderende lengte en 
daarmee de slankheid. Omdat het te ver voert om hier dieper op in te gaan, wordt de hoogte van de 
drukdiagonaal gesteld op een derde van de fictieve elementhoogte: 30 mm. De drukdiagonaal heeft 
dus een oppervlak van A = 30.540 mm2.  
 

verticale belasting 

De balk is gedimensioneerd op een moment van 316,9 kNm (bijlage B.2), de vloer heeft een 
bezwijkmoment van 178,2 kNm per meter (bijlage B.6) 

horizontale belasting 

Met de geometrie is te berekenen dat de horizontale kracht F uit de drukbogen een kracht in de 
trekbanden tot gevolg heeft van F√(9/8). 
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7 Variant 4: puntvormig 
De eigenschappen benodigd voor de berekening van de kracht zijn stijfheid (E=30.000 N/mm2), 
oppervlak van de drukdiagonaal, hoogte van het element en lengte van het element. 
 
De drukdiagonaal wordt over de gehele breedte van de strook aangenomen, de hoogte wordt 
wederom gesteld op een derde van de elementhoogte: 67 mm. De breedte is 644 mm, de 
drukdiagonaal heeft dus een oppervlak van A = 43.148 mm2.  
 
De lengte van het element variëert, voor berekeningen wordt de lengte gesteld op die van de 
middellijn van de strook. In de vergelijking moet gerekend worden met de halve lengte van de 
strook.  

verticale belasting 

De verticale krachten uit de drukboog moeten door de kolomstroken in de vloer naar de kolommen 
worden afgedragen. Aangenomen wordt dat de vloerplaat deze krachten niet naar aanliggende 
platen kan overdragen. 
 
De momentcapaciteit van de kolomstrook over BC is 65,26 kNm/m, de breedte is 7,2/4= 1,8 meter. 
De totale momentcapaciteit bedraagt 117,5 kNm. 
 
De momentcapaciteit van de kolomstrook over AB is 98,9 kNm/m, de breedte is 3,6/4= 0,9 meter. 
De totale momentcapaciteit bedraagt 89,0 kNm. 

horizontale belasting 

Met de geometrie is te berekenen dat de horizontale kracht F uit de drukbogen een kracht in de 
trekbanden tot gevolg heeft van F√(0,45). 
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Bijlage B.5 – uitkragende balk en borstwering 

1 Variant 1: balk 
Aandeel balk  201 * 500 * (0,9 * 350)   = 31,7 kNm 
Aandeel vloer  71 * 500 * (0,9 * 475)   = 15,2 kNm + 
Totaal:        = 46,9 kNm 
 
De belasting en het moment bedragen: 
Belasting:  3,6 * 7,2 * 10,9   = 282,5 kN 
Moment:  282,5 * 3,6   = 1017,0 kNm 
 
Het aandeel van de balk is 67,6% 
 

2 Variant 3: borstwering 
Aandeel borstwering 402 * 500 * (0,9 *1010)   = 182,7 kNm 
Aandeel vloer  141 * 500 * (0,9 * 1200)  =   76,1 kNm + 
Totaal:        = 258,8 kNm 
 
De belasting en het moment bedragen: 
Belasting:  7,2 * 5,4 * 14,1   =   548,2 kN 
Moment:  548,2 * 2,7   = 1480,1 kNm 
 
Het aandeel van de borstwering is 70,6% 
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Bijlage B.6 – momentcapaciteit vloeren 

1 Inleiding 
In deze bijlage wordt de plastisch momentcapaciteit van de vloeren berekend, ten behoeve van één 
van de afdrachtsmechanismen. Als eerste wordt een aantal algemene zaken besproken. Vervolgens 
zal per variant de momentcapaciteit van de vloer onder verschillende hoeken berekend worden. 
 

2 Wapening onder een hoek met vloeilijn 
De plastisch momentcapaciteit voor wapening onder een hoek met de vloeilijn moet berekend 
worden met de volgende formule: 
 

           
            

     

 
De hoek α is de hoek tussen de y-as en de vloeilijn. De momentcapaciteit mxx is de momentcapaciteit 
om de y-as, dus bepaald door de wapening in x-richting. Voor een wapeningsnet met dezelfde 
doorsnede in beide richtingen is de momentcapaciteit voor elke richting gelijk. Wanneer de vloeilijn 
een hoek van 45 graden maakt met de wapening wordt de capaciteit met de helft gereduceerd. Dit 
is het geval bij een bepaald vloeilijnenpatroon waarbij de onderwapening van de kanaalplaten belast 
wordt. In dit geval wordt aangenomen dat de samenhang van de kanaalplaten en de druklaag groot 
genoeg is om de krachten in diagonale richting af te dragen. 
 

3 Momentcapaciteit voorgespannen platen 
Bij de toetsing van een voorgespannen plaat op moment, wordt doorgaans het moment ten gevolg 
van de excentriciteit van de voorspanwapening aan de belastingzijde gerekend. Bezwijken op 
moment treedt op als [39]: 
 

      
 

    

 
                                                          

 
Md optredend moment  
Mu bezwijkmoment  
q optredende belasting per meter  
l lengte   
γp belastingfactor voor voorspanning 1,0 
Fpw werkvoorspankracht  
epo afstand zwaartelijn tot aangrijpingspunt voorspankracht  
As doorsnede wapening  
σsu bezwijkspanning wapeningsstaal  
ds afstand wapeningsstaal en uiterste gedrukte vezel  
y afstand zwaartepunt betondrukkracht en uiterste gedrukte vezel  
Ap doorsnede voorspanwapening  
σpu bezwijkspanning voorspanstaal  
σpw werkvoorspanning  
dp afstand zwaartepunt voorspanstaal en uiterste gedrukte vezel  
zcu afstand zwaartepunt element en uiterste gedrukte vezel  
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Omdat uiteindelijk de bezwijkbelasting van belang is, is het wenselijk om de vergelijking om te 
schrijven. 
 

    

 
                                                          

 
De belastingfactor voor de voorspanning γp = 1,0 zodat: 
 

  
                                                    

 
De eerste component is het aandeel van de niet voorgespannen wapening, welke niet aanwezig is in 
de kanaalplaten. De tweede component is het aandeel van de toename van de spanning in de 
voorspanwapening. De laatste component is het aandeel van de excentriciteit van de 
werkvoorspanning. De vergelijking kan dus vereenvoudigd worden tot: 
 

  
                                      

 
De afstand epo is de afstand van de zwaartelijn van het profiel tot het punt waar de voorspankracht 
aangrijpt en is positief wanneer de voorspankracht boven de zwaartelijn aangrijpt. In de 
kanaalplaten ligt de voorspanwapening onder het zwaartepunt, epo heeft dus een negatieve waarde. 
Daarom geldt: 
 

            

 
                

Echter, de werkvoorspanning is aanwezig voordat de druklaag wordt aangebracht. De toename van 
de voorspanning vindt pas plaats wanneer de druklaag al aanwezig is. Verder wordt voor de 
toename gesteld dat alleen de onderste strengen belast worden. Daarom wordt gesteld dat de 
hefboomsarm zo enkel geldt voor de onderste strengen en inclusief druklaag is. Hefboomsarm zt is 
van alle strengen, wanneer de druklaag nog niet is aangebracht. Dit resulteert in: 
 

  
                           

De strengen hebben geen duidelijke vloeigrens, de spanning zal ook na de 0,1%-rekgrens toenemen. 
De maximale spanning wordt gesteld op 95% van de representatieve waarde van de treksterkte:  

y
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d
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σpu = 0,95 * 1860 = 1767 N/mm2. 
 
De inwendige hefboomsarmen worden gesteld op 0,9 maal de afstand van het zwaartepunt van de 
strengen tot de uiterste gedrukte vezel. 
 

4 Berekening rotatie vloeilijn 
De rotatie van de vloeilijn wordt verkregen door de zakking w te delen door de afstand waarover 
deze zakking plaatsvindt. Deze afstand moet loodrecht op de vloeilijn gemeten zijn en wordt hier h 
genoemd: 
 

   
 

 
 

 
Wanneer het plaatdeel waarover deze waarde h genomen moet worden driehoekig is, met de 
vloeilijn waarvan de rotatie genomen moet worden als één zijde, is de waarde h eenvoudig te 
bepalen. Deze is namelijk de hoogte van de driehoek, de lengte van de vloeilijn    is de basis B van de 
driehoek. Analoog aan de vergelijking voor het bepalen van de oppervlakte van een driehoek, 

  
   

 
 

 
kan men stellen dat: 
 

  
   

  
 

 
Dit invullen geeft: 

   
    
   

 

 
Hierbij is A de oppervlakte van het plaatdeel roterend om de betreffende vloeilijn. Wanneer er 
meerdere plaatdelen om de vloeilijn roteren, moeten deze rotaties bij elkaar opgeteld worden. Er 
moet rekening mee gehouden worden dat de waarde van de zakking w voor elke rotatie op 
hetzelfde punt is genomen. 
 
De rotaties die niet eenvoudig te berekenen zijn, zijn met behulp van deze vergelijking berekend. 
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5 Variant 1: balk 
De bovenwapening is een wapeningsnet FeB500 Ø5-200 in de druklaag (98 mm2/m), de 
vloeispanning bedraagt 500 N/mm2. Aangenomen wordt dat deze zich in het midden van de 
druklaag bevindt, dus op een afstand van 225 mm van de onderzijde. 
 
De bezwijklast per plaat (breedte 1,2 meter) is gelijk aan: 
 

  
                           

 
Ap;o 744 mm2 doorsnede voorspanstrengen onder 
σpu 1767 N/mm2 uiterste spanning voorspanstrengen 
σpw 1100 N/mm2 werkvoorspanning 
zo 0,9 * (250 - 40) = 189 mm hefboomsarm onderste strengen, inclusief druklaag 
Fpw 882,2 kN werkvoorspankracht 
zt 0,9 * (200 – 52) = 136 mm hefboomsarm alle strengen, exclusief druklaag 
 
M*

u = 213,8 kNm 
 
Per meter is dit 178,2 kNm. 
 

per meter x-richting (dwarsrichting vloerplaten) y-richting (langsrichting vloerplaten) 

Wapening 
boven 
 

doorsnede 98 mm2/m doorsnede 98 mm2/m 
vloeispanning 500 N/mm2 vloeispanning 500 N/mm2 
arm 203 mm arm 203 mm 
capaciteit 9,9 kNm capaciteit 9,9 kNm 

Wapening 
onder 

Geen Voorspanwapening 
capaciteit 0 kNm capaciteit 178,2 kNm 

 

Patroon 2, lijn BD 

                                        

Patroon 3, lijn EF 

                                     

 
t.b.v. vergrote hefboomsarm, ligger AC 
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Patroon 1 

 
 

Vloeilijn ls φs mp Wi;vl 

AC         

     
             

Totaal            
 
 

Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

ACD        

 
          

Totaal            

              

 

Patroon 2 

 

Vloeilijn ls φs mp Wi;vl 

AB      

   
            

BC      

   
            

BD         

     
               

Totaal             

A D

B C

A D

B C
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Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

ABD        

 
          

BCD        

 
          

Totaal             

               

 

 
Patroon 3, met balk 

 

Vloeilijn ls φs mp Wi;vl 

AE        

   
                    

EC                      

     
 

    
   

     

 
         

EF      

 
     

Balk in punt F   

 
       

   
     

 
  

Totaal    
       

      

 
   

 
 

Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

CEF        

 
             

AEFD              

 
                   

Totaal                    

   
    

      
 

           
       

 
Het minimum ligt op       en geeft              . 

A D

B C

E F

x
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6 Variant 3: borstwering 
De bovenwapening is een wapeningsnet FeB500 Ø5-200 in de druklaag (98 mm2/m), de 
vloeispanning bedraagt 500 N/mm2. Vanwege de zeeg is de druklaag enkel bij de oplegging 80 mm, 
in het midden wordt deze op 60 mm gesteld. De wapening wordt aangenomen om 30 mm boven de 
kanaalplaat te zijn aangebracht, op een afstand van 350 mm van de onderzijde. 
 
De bezwijklast per plaat (breedte 1,2 meter) is gelijk aan: 
 

  
                           

 
Ap;o 1302 mm2 doorsnede voorspanstrengen onder 
σpu 1767 N/mm2 uiterste spanning voorspanstrengen 
σpw 1100 N/mm2 werkvoorspanning 
zo 0,9 * (380 - 40) = 306 mm hefboomsarm onderste strengen, inclusief druklaag 
Fpw 1496,0 kN werkvoorspankracht 
zt 0,9 * (320 – 51) = 242 mm hefboomsarm alle strengen, exclusief druklaag 
 
M*

u = 627,8 kNm 
 
Per meter is dit 523,2 kNm. 
 

per meter x-richting (dwarsrichting vloerplaten) y-richting (langsrichting vloerplaten) 

Wapening 
boven 
 

doorsnede 98 mm2/m doorsnede 98 mm2/m 
vloeispanning 500 N/mm2 vloeispanning 500 N/mm2 
arm 315 mm arm 315 mm 
capaciteit 15,4 kNm capaciteit 15,4 kNm 

Wapening 
onder 

Geen Voorspanwapening 
capaciteit 0 kNm capaciteit 523,2 kNm 

 
 

Patroon 2, lijn BD 

                                              

Patroon 3, lijn EF 

                                     

 
t.b.v. vergrote hefboomsarm, ligger AC 

                                               

 
 
Patroon 1 

A D

B C
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Vloeilijn ls φs mp Wi;vl 

AC         

     
              

Totaal            

 
 

Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

ACD        

 
           

Totaal             

              
 
 
Patroon 2 

 

Vloeilijn ls φs mp Wi;vl 

BC       

   
              

BD         

     
               

Totaal             

 
 

Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

ABD        

 
           

BCD        

 
           

Totaal           

              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A D

B C
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Patroon 3, met borstwering 

 
Vloeilijn ls φs mp Wi;vl 

EC                      

      
 

     
   

      

 
         

EF       

 
     

Borstwering bij F   

 
       

   
     

 
  

Totaal    
   

      

 
         

 

Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

CEF        

 
             

AEFD               

 
                   

Totaal                    

   
        

      
 

           
       

 
Het minimum ligt op       en geeft              . 

  

A D

B C
x

E F



150 
 

7 Variant 4: puntvormig ondersteund 
De vloer bestaat uit Bestcon 60 platen. Deze zijn voorgespannen in langsrichting (40mm vanaf 
onderzijde) en hebben daarop dwarswapening (46mm van onderzijde): Ø10-100 in de kolomstrook 
en Ø10-250 in de middenstrook, beide op 52 mm van de onderzijde. 
 

 

 
voorspanstrengen in de Bestcon 60 plaat 

A D

B C
1800

3600

1800

middenstrook

kolomstrook

kolomstrook
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dwarswapening in de Bestcon 60 plaat 

 

 

 
kopnet in de Bestcon 60 plaat (indicatie) 

 
Op de koppen zijn kopnetten aangebracht over 1,80 meter. De voor de vorming van vloeilijnen 
relevante wapening bestaat uit: bovenwapening in langsrichting van 2 Ø8 per hoek (25 mm van 
bovenzijde), en onder een net van Ø6-150, met een afstand tot de onderzijde van 43 mm en 50 mm 
in de langsrichting respectievelijk de dwarsrichting. 
 

wapening x-richting (dwarsrichting vloerplaten) y-richting (langsrichting vloerplaten) 

Wapening 
boven 

 2 maal 2Ø8 lengte 1m80 25 mm 
340 en 540 mm uit de rand 

Wapening 
onder 

Ø10-250 middenstrook 52 mm voorspanstrengen 14 Ø12,9 40 mm 
Ø10-100 kolomstrook 52 mm Ø6-150 over 1m80 43 mm 
Ø6-150 over 1m80 50 mm   

De voorspanstrengen zijn FeP 1860, de overige wapening is FeB500. Omdat de wapening over de 
diagonaal niet constant is, zal de plastische momentcapaciteit voor de kolomstrook en de 
middenstrook afzonderlijk berekend worden. 
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Bij een positief moment zal de voorspanwapening belast worden, welke al onder een bepaalde 
spanning staat. Daarnaast hebben de strengen geen duidelijke vloeigrens, de spanning zal ook na de 
0,1%-rekgrens toenemen. De maximale spanning wordt gesteld op 95% van de representatieve 
waarde van de treksterkte: 0,95 * 1860 = 1767 N/mm2. 
 
De bezwijklast per plaat (breedte 3,6 meter) is gelijk aan: 
 

  
                         

 
Ap;o 1400 mm2 doorsnede voorspanstrengen 
σpu 1767 N/mm2 uiterste spanning voorspanstrengen 
σpw 1250 N/mm2 werkvoorspanning 
Fpw 1750,0 kN werkvoorspankracht 
zt 0,9 * (200 – 40) = 144 mm hefboomsarm strengen 
 
M*

u = 356,2 kNm 
 
Per meter is dit 98,9 kNm. 
 

middenstrook 
per meter 

x-richting (dwarsrichting vloerplaten) y-richting (langsrichting vloerplaten) 

Wapening 
boven 

  

Wapening 
onder 

dwarswapening Ø10-250 voorspanwapening 14 Ø12,9 
doorsnede 316 mm2/m   
vloeispanning 500 N/mm2   
arm 133 mm   
capaciteit 21,01 kNm capaciteit 98,9 kNm 

 

kolomstrook 
per meter 

x-richting (dwarsrichting vloerplaten) y-richting (langsrichting vloerplaten) 

Wapening 
boven 

 2 staven Ø8 

doorsnede 100 mm2 

vloeispanning 500 N/mm2 

arm 158 mm 

breedte strook 900 mm 

capaciteit 8,78 kNm 

Wapening 
onder 

dwarswapening Ø10-100 voorspanwapening 14 Ø12,9 
doorsnede 790 mm2/m capaciteit 98,9 kNm 
vloeispanning 500 N/mm2   
arm 133 mm   
capaciteit 52,54 kNm   

    
kopnet Ø6-150  kopnet Ø6-150 

doorsnede 187 mm2/m doorsnede 187 mm2/m 
vloeispanning 500 N/mm2 vloeispanning 500 N/mm2 
arm 136 mm arm 141 mm 
capaciteit 12,72 kNm capaciteit 13,18 kNm 

  
totaal 65,26 kNm totaal 112,08 kNm 
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Patroon 1, lijn AA’ en C’C 

                                             

Patroon 2, lijn BB’ en D’D (kolomstrook) 

                                                  

Patroon 2, lijn B’D’ (middenstrook) 

                                                

 
t.b.v. vergrote hefboomsarm, midden van ligger AC 

                                                

 
 
Patroon 1 

 
 

Vloeilijn ls φs mp Wi;vl 

AA’        

     
             

A’C’        

     
     

C’C        

     
             

Totaal           
 
 

Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

ACD        

 
          

Totaal            

              

 

 
  

A D

B C
1800

3600

1800

middenstrook

kolomstrook

kolomstrook
A'

C'
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Patroon 2 

 
 
 
 

Vloeilijn ls φs mp Wi;vl 

BB’        

     
               

B’D’        

     
               

D’D        

     
               

Totaal             

 
 

Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

ABD        

 
          

BCD        

 
          

Totaal          

               
 
  

A D

B C
1800

3600

1800

middenstrook

kolomstrook

kolomstrook
D'

B'
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Bijlage B.7 – vergrote hefboomsarm 

1 elastisch 
Als de hoekkolom wegvalt, zal in het hoekveld een negatief moment ontstaan over de lijn tussen de 
voorlaatste kolommen (AC). Dit, zo is gebleken, is het maatgevende vloeilijnenpatroon voor alle 
ontwerpvarianten. Het moment moet opgenomen worden door druk in het beton onder in de vloer 
en trek in de bovenwapening. De afstand tussen deze twee componenten, de inwendige 
hefboomsarm, is van belang voor de bepaling van de momentcapaciteit. 
 
De vloer zal echter een zakking ondergaan, waardoor de vloer in het midden lager komt te liggen 
dan aan de uiteinden. Wanneer men kijkt naar lijn AC, betekent dit dat de verticale afstand tussen 
de drukcomponent in het midden en de trek aan de uiteinden groter is geworden. Door deze grotere 
inwendige hefboomsarm is een groter moment op te nemen. De zakking moet echter wel mogelijk 
zijn zonder bezwijken. Daarnaast is een belangrijke voorwaarde dat eerst de zakking over lijn AC 
optreedt, voordat de vloer om deze lijn gaat roteren. 
 
 
 
Allereerst zal een ligger van 1 meter breed over lijn AC beschouwd worden. De bezwijkbelasting van 
deze ligger is de bovengrens van dit mechanisme. Vervolgens zal de zakking van ligger AC 
gerelateerd worden aan momentcapaciteit van vloeilijn AC, waaruit de uiteindelijke bezwijklast 
volgt. 

Ligger op twee steunpunten 

Een strook van een meter breed wordt beschouwd, de buitenste rand van deze strook is lijn AC. Als 
lengte wordt de gemiddelde lengte van de strook gerekend. De invloed van aanliggende vloerdelen 
op de sterkte en stijfheid van de vloerstrook over AC wordt hier verwaarloosd. Omdat ook de 
belasting van vloerdeel ACD gedragen moet worden, wordt met de dubbele belasting gerekend: 

 

  
      

 
 

 

  
    

  
 

 
 

A

B C

C
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Zakking  

Bij het bepalen van de zakking moet wederom de belasting verdubbeld worden: 
 

  
          

      
 

 
 
De belasting moet gelijk zijn aan de bezwijkbelasting van het maatgevende vloeilijnenpatroon. Deze 
wordt groter door de grotere inwendige hefboomsarm als gevolg van de zakking. De druk zal zich in 
het midden van de overspanning concentreren. Alleen de wapening aan de uiteinden zal volledig 
kunnen profiteren van de grotere inwendige hefboomsarm. Dichter bij het midden wordt de 
hefboomsarm kleiner. De gemiddelde zakking van de wapening wordt gesteld op tweederde van de 
maximale zakking, de extra hoogte van de hefboomsarm is dus een derde van de maximale zakking. 
 

 
 
De inwendige hefboomsarm komt dus uit op 
 

     
 

 
 

 
Hierbij is zo de oorspronkelijke inwendige hefboomsarm, zoals gebruikt bij de berekening van de 
plastisch momentcapaciteit van de vloer. Omdat de momentcapaciteit van de vloer rechtevenredig 
is met de inwendige hefboomsarm, kan men stellen dat de nieuwe bezwijklast te berekenen is met: 
 

     
 

  
    

   
 
 

  
 

 
q0 is de bezwijkbelasting van het maatgevende vloeilijnenpatroon van de vloer in onvervormde 
toestand. 
 
De zakking is uit deze vergelijking te elimineren:  
 

  
       

 
  

  
 

 

  
       

 
          

      
 

  

  
 

 
 

        
      

         
  

 

A D

B C

A C
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2 kabelwerking 
Als er kabelwerking optreedt over lijn AC, zal de zakking groter zijn dan wanneer de zakking elastisch 
is. 

Zakking 

De maximaal aanvaardbare zakking wordt bepaald door de verdiepingshoogte of de breukrek van de 
wapening. De minimale breukrek van de voorspanwapening is 3,5% (bijlage E.4). Dit komt voor een 
parabolische zakking neer op een maximale zakking van 11,5% zoals te zien in onderstaande tabel. In 
deze tabel is de verlenging van een ligger benaderd door de parabolische zakking in tien delen in te 
delen. 
 

 
 
De parabolische zakking van een ligger kan berekend worden met: 
 

          
      

  
  

 
Hierbij is x de positie op de ligger vanaf de oplegging, l is de halve overspannin. De vergelijking is te 
vereenvoudigen tot: 
 

             
 

 
 
 

  

 
Voor de halve overspanning is de zakking, de toename van de zakking en de lengte van de delen 
gegeven in onderstaande tabel, wanneer voor de maximale zakking 11,5% van de overspanning 

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50x/l
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ingevoerd wordt. De uiteindelijke lengte van de halve overspanning is 0,5171 l, een verlenging van 
3,4%.  
 
 

X Zakking 

0,00 l 0,000 l Delta zakking lengte 

0,022 l 0,0546 l 

0,05 l 0,022 l 

0,020 l 0,0537 l 

0,10 l 0,041 l 

0,017 l 0,0529 l 

0,15 l 0,059 l 

0,015 l 0,0522 l 

0,20 l 0,074 l 

0,013 l 0,0516 l 

0,25 l 0,086 l 

0,010 l 0,0511 l 

0,30 l 0,097 l 

0,008 l 0,0506 l 

0,35 l 0,105 l 

0,006 l 0,0503 l 

0,40 l 0,110 l 

0,003 l 0,0501 l 

0,45 l 0,114 l 

0,001 l 0,0500 l 

0,50 l 0,115 l 

Totaal 0,5171 l 

Afschuifsterkte 

Bij een dergelijke zakking wordt aangenomen dat de beton niet meer de langsschuifkrachten kan 
overdragen. Dit zal door het wapeningsnet gedaan worden. Dit net moet echter ook de trekkrachten 
opnemen ten gevolge van het moment om lijn AC. 
 
Voor de verdeling van het wapeningsstaal, het aandeel voor trek en het aandeel voor afschuiving, 
wordt de vloer beschouwd in een extreem vervormde toestand. Onderin bevindt zich de drukzone 
van het beton, deze heeft een kracht N’c. Dezelfde trekkracht bevindt zich in het wapeningsstaal. 
Ook moet deze kracht als langsschuifkracht opgenomen worden door het wapeningsstaal. Deze 
langsschuifkracht varieert met de hoogte, maar is het grootst op de grens van de betondrukzone. 
Daarna neemt deze rechtevenredig met de afstand af. 
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De hoeveelheid aanwezige wapening voor het opnemen van de langsschuifkracht, neemt ook 
rechtevenredig met de hoogte af. De beschouwde ligger is immers een driehoek. De 
druklaagwapening is gelijkmatig over de ligger verdeeld. Veronderstel dat de wapening zo geplaatst 
is, dat de staven in de ene richting in lijn liggen met de trekkracht en de staven in de andere richting 
loodrecht op de langsschuifkracht. Er is dan 3,6 √2 meter voor de trekkracht en 7,2 √2 meter voor de 
langsschuifkracht. Er is dan twee maal zo veel oppervlak voor de opname van de langsschuifkracht 
als voor de trekkrachten. 
 
Nu is de werkelijkheid dat het wapeningsnet niet op zojuist beschreven manier is aangebracht, maar 
onder een hoek van 45°. Hierdoor kunnen de staven een bijdrage leveren aan zowel de trekkracht 
als de langsschuifkracht. Nog steeds geldt echter dat voor de beschikbare doorsnede voor de 
langsschuifkracht een factor 2 geldt. 
 
Volgens [32] Bijlage C is de afschuifsterkte van wapeningsstaal 0,25 A fyk. Dit is een kwart van de 
maximale trekkracht. De doorsnede wordt verdeeld in een deel voor trek (α) en een deel voor 
afschuiving (1 - α). Met inachtname van de tweemaal zo grote mogelijkheid voor afschuiving, kan 
gesteld worden dat: 
 

    
 

                               

 
             

 
              

 
            

 

  
 

 
 

 
 
Slechts een derde van de doorsnede van de druklaagwapening zal gebruikt worden om het moment 
op te nemen, de rest is benodigd voor de opname van de langsschuifkrachten. Pas wanneer de 
inwendige hefboomsarm 3 maal zo groot wordt, zal de momentcapaciteit toenemen: 
 

       
 
  

betondrukkracht



160 
 

Dit geeft: 

     
 

 
 

 

        
 

 
 

 

     
 

 
 

 
       

 
Voor z0 is gesteld: 
 

         
 

        
 
De vloer in variant 1 heeft een slankheid van: 
 

 

 
 

   

    
      

 

  
 

    
 

 
De minimaal benodigde zakking is dan: 
 

        
     

    
          

 
De minimale zakking, wil dit mechanisme effect hebben, blijkt bij deze slankheid 18,75% van de 
overspanning te zijn. De maximale zakking werd eerder echter gesteld op 11,5%. Pas bij een veel 
grotere slankheid wordt dit mechanisme effectief. 
 
Dit mechanisme zal bezwijken voordat het effectief zal kunnen zijn. 
 
 

3 Variant 1: balk 

Bezwijkbelasting ligger AC 

             Bijlage B.6 

           Gemiddelde lengte strook AC 
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Momentcapaciteit vloeilijn AC in vervormde situatie 

                Bijlage B.6 

           Gemiddelde lengte strook AC 

              Gescheurde betonvloer 

                 Massieve doorsnede 

            Bijlage B.6 

 

              

   
  

   
        

 

          
 

 

 

4 Variant 1: borstwering 

Bezwijkbelasting ligger AC 

              Bijlage B.6 

            Gemiddelde lengte strook AC 

              
  

    

  
 

 

Momentcapaciteit vloeilijn AC in vervormde situatie 

                Bijlage B.6 

            Gemiddelde lengte strook AC 

              Gescheurde betonvloer 

                 Massieve doorsnede 

            Bijlage B.6 

 
              

   
  

   
        

 

          
 

 

 
 

5 Variant 4: puntvormig 

Bezwijkbelasting ligger AC 

             Bijlage B.6 

           Gemiddelde lengte strook AC 

              
  

    

  
 

 
De effectieve wapening is de bovenwapening, deze ligt in deze variant enkel aan de zijkanten. Het 
zwaartepunt wordt aangenomen op een derde van de zakking, in plaats van tweederde. Dit geeft 
een andere vergelijking, te weten: 
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Momentcapaciteit vloeilijn AC in vervormde situatie 

                Bijlage B.6 

           Gemiddelde lengte strook AC 

              Gescheurde betonvloer 

                 Massieve doorsnede 

            Bijlage B.6 
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Bijlage B.8 – combinaties 

1 Mogelijke combinaties 
Niet alle combinaties van mechanismen zijn mogelijk. De vervormingen van kabelwerking, bijvoor 
beeld, zijn veel groter dan bij drukboogwerking. Ook als de vervorming wel overeenkomen, kunnen 
de bezwijklasten niet zonder meer bij elkaar opgeteld worden. Dit kan namelijk tot gevolg hebben 
dat het aandeel van bepaalde delen van de wapening dubbel geteld wordt. 
 

Kabelwerking 

Kabelwerking blijkt nergens op te treden en hoeft dus niet gecombineerd te worden. 

Drukboogwerking 

Drukboogwerking heeft kleine vervormingen en gaat dus per definitie niet samen met 
schaalwerking. Een combinatie met de uitkragende balk, momentcapaciteit van de vloer of de 
vergrote hefboomsarm is wel mogelijk. Wel moet hierbij rekening gehouden worden dat de 
drukboog slechts de helft van de vloer kan ondersteunen. 

Uitkragende balk 

De uitkragende balk is te combineren met de momentcapaciteit van de vloer. Hierbij moet wel de 
vloeilijn in de vloer verkort worden vanwege de meewerkende breedte van de vloer. Daarnaast is de 
uitkragende balk te combineren met de vergrote hefboomsarm en schaalwerking. 

Momentcapaciteit vloer 

De combinatie met drukboogwerking en de uitkragende balk is al genoemd. De vergrote 
hefboomsarm is als het ware de momentcapaciteit van de vloer in vervormde toestand. Ook 
schaalwerking is een variant van dit mechanisme. Deze twee laatste mechanismen kunnen dus ook 
niet met elkaar gecombineerd worden. 
 

De volgende zes combinaties zijn mogelijk 

Drukboogwerking + uitkragende balk 
Drukboogwerking + momentcapaciteit vloer 
Drukboogwerking + vergrote hefboomsarm 
Uitkragende balk + momentcapaciteit vloer 
Uitkragende balk + vergrote hefboomsarm 
Uitkragende balk + schaalwerking 
 

Drukboogwerking + uitkragende balk 

De sterkte van de drukboog is afhankelijk van het beton in de vloer, de sterkte van de uitkragende 
balk van de wapening in vloer en balk, en het beton van de balk. De bezwijklasten kunnen daarom 
zonder meer gesommeerd worden. 

Drukboogwerking + momentcapaciteit vloer 

De drukboog kan een bepaalde belasting dragen. Het kritieke punt is echter de lijn AC. De laagste 
waarde is maatgevend. 

Drukboogwerking + vergrote hefboomsarm 

Door de zakking van de drukboog zal de inwendige hefboomsarm groter worden en de 
momentcapaciteit van vloeilijn AC toenemen. De inwendige hefboomsarm zal met een derde van de 
zakking toenemen. Ook hier zal de laagste waarde maatgevend zijn. 
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Uitkragende balk + momentcapaciteit vloer 

Wanneer het halve vloerveld zakt om lijn AC, zal de balk ook zakken. De momentcapaciteit van de 
balk in punt C verhindert dit. Door deze momentcapaciteit als extra vloeilijn te beschouwen en de 
lengte van vloeilijn AC te verminderen met 10% (wegens de meewerkende breedte van de vloer met 
de balk), is de gecombineerde bezwijklast te berekenen. 

Uitkragende balk + vergrote hefboomsarm 

Bij de vorige combinatie is de bezwijklast op te splitsen in een aandeel van de balk en een aandeel 
van de vloer, welke vervolgens opgeteld worden. De bezwijklast van de vloer zal worden genomen 
voor de berekening van de bezwijklast in vervormde toestand. Vervolgens wordt het aandeel van de 
balk hier bij opgeteld, omdat deze niet beïnvloed wordt door de zakking van de vloer. 

Uitkragende balk + schaalwerking 

Over deze combinatie kan niet veel gezegd worden omdat er te weinig onderzocht is hoe 
schaalwerking hier precies tot stand komt. De meest realistische aanname zou zijn om het aandeel 
van de uitkragende balk (zonder meewerkende breedte van de vloer) en de bezwijklast van de vloer 
als schaal bij elkaar op te tellen. 
 

2 Variant 1: balk 

Drukboogwerking + uitkragende balk 

             Bezwijklast drukboog 

             Bezwijklast uitkragende balk 

             Bezwijklast combinatie 

Drukboogwerking + momentcapaciteit vloer 

             Bezwijklast drukboog 

             Bezwijklast momentcapaciteit vloer 

             Bezwijklast combinatie 

 

Drukboogwerking + vergrote hefboomsarm 

          Zakking drukboog 

          Oorspronkelijke inwendige hefboomsarm 

           Nieuwe inwendige hefboomsarm 

      toename inwendige hefboomsarm en bezwijklast 

             Oorspronkelijke bezwijklast 

             Nieuwe bezwijklast 

               Bezwijklast drukboog 

             Bezwijklast combinatie 
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Uitkragende balk + momentcapaciteit vloer 

 

Vloeilijn ls φs mp Wi;vl 

AC        

     
             

Balk in punt C   

   
              

Totaal             

 
 

Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

ACD        

 
          

Totaal            

              
 
Omdat deze bezwijkbelasting kleiner is dan van patroon 2 en 3 (bijlage B.6) is deze maatgevend. Het 
aandeel van de vloer is 2,06 kN/m2, het aandeel van de balk is 0,75 kN/m2. 
 
 

Uitkragende balk + vergrote hefboomsarm 

             Aandeel vloer 

          Gemiddelde lengte strook AC 

             Gescheurde betonvloer 

                Massieve doorsnede 

           Bijlage B.6 

 
              

  
  

   
         

          
 

 

             Aandeel balk 

             Bezwijklast combinatie 

 

Uitkragende balk + schaalwerking 

             Bezwijklast schaalwerking 

             Aandeel balk zonder meewerkende breedte 
(bijlage B.5) 

             Bezwijklast combinatie 

A D

B C
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3 Variant 2: gevel 
In wijze 1 ligt het rotatiepunt tussen vloer 1 en 3, bij wijze 2 ter hoogte van vloer 3. Daarnaast wordt 
de trekband in de omtrek van vloer 5 dubbel meegeteld. 
 
Verondersteld wordt dat wijze 1 volledig optreedt. Dat wil zeggen dat de trekbanden op vloer 3 en 5 
volledig belast worden, de drukkracht wordt via de balk op vloer 1 overgebracht. 
 
Omdat de trekband op vloer 3 volledig belast wordt, bevindt deze zich ten minste op de grens van 
elastische en plastische rek. Verder van het rotatiepunt zal alles maximaal belast worden, dus ook 
vloer 4. Dit betekent dat hier een trekkracht van 100,5 kN optreedt, welke via de vloeren aan de 
kern overgedragen worden en vervolgens via vloer 1 weer aan de kopgevel overgedragen wordt. 
 
De maximale kracht die vloer 1 (via de kern) kan overdragen is 167,5 kN. Deze vloer moet 
horizontaal evenwicht maken met vloeren 4 en 2. Voor vloer 2 is dan nog een kracht van 67,5 kN 
over, dit ligt onder het maximum van 100,5 kN. 
 
Vloer 5:  201 kN (via gevel) 
Vloer 4:  100,5 kN (via vloer) 
Vloer 3:  201 kN (via gevel) 
Vloer 2:  67,0 kN (via vloer) 
Vloer 1:  167,5 kN (via vloer) 
Balk:  402 kN (via gevel) 
 

 
 

  

7200

5400

3000

3000

3000

3000

3600

201 kN

201 kN

402 + 167,5 kN

67 kN

100,5 kN

balk + vloer

2537,9 kN

2537,9 kN

vloer 1

vloer 2

vloer 3

vloer 4

vloer 5
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4 Variant 3: borstwering 
 

 

Uitkragende borstwering + momentcapaciteit vloer 

 

Vloeilijn ls φs mp Wi;vl 

AC         

     
               

Balk in punt C   

   
                

Totaal             
 
 

Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

ACD        

 
           

Totaal             

              
 
Omdat deze bezwijkbelasting kleiner is dan van patroon 2 en 3 (bijlage B.6) is deze maatgevend. Het 
aandeel van de vloer is 3,25 kN/m2, het aandeel van de balk is 3,70 kN/m2. 

Uitkragende balk + vergrote hefboomsarm 

 

             Aandeel vloer 

           Gemiddelde lengte strook AC 

             Gescheurde betonvloer 

                Massieve doorsnede 

           Bijlage B.6 

 
              

  
  

   
         

          
 

 

             Aandeel balk 

             Bezwijklast combinatie 

 

  

A D

B C
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5 Variant 4: puntvormig ondersteund 

Drukboogwerking + momentcapaciteit vloer 

             Bezwijklast drukboog 

             Bezwijklast momentcapaciteit vloer 

             Bezwijklast combinatie 

Drukboogwerking + vergrote hefboomsarm 

         Zakking drukboog 

          Oorspronkelijke inwendige hefboomsarm 

           Nieuwe inwendige hefboomsarm 

      toename inwendige hefboomsarm en bezwijklast 

             Oorspronkelijke bezwijklast 

             Nieuwe bezwijklast 

               Bezwijklast drukboog 

             Bezwijklast combinatie 
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Bijlage B.9 – schijfwerking mechanisme 2 

1 Inleiding 
De kopgevel van variant 2 draagt bij mechanisme 2 krachten af aan de vloer. Deze wordt in het vlak 
op buiging belast, gelijk aan schijfwerking bij windbelasting. De krachten worden naar de 
stabiliteitskern afgedragen. In deze bijlage wordt berekend welke krachten in de vloer optreden 
uitgedrukt in de op de vloer afgedragen kracht F. Aangenomen wordt dat deze kracht in het midden 
van het vloerveld aangrijpt. 

 
 
 
Deze analyse berust op de vakwerkanalogie. Het beton neemt de drukkrachten op, de trekbanden 
nemen de trek op. Het aandeel van de voorspanwapening, welke door de koppelwapening 
doorlopend beschouwd kan worden, wordt verwaarloosd. Omdat de staaldoorsnede in vergelijking 
met de betondoorsnede relatief klein is, wordt aangenomen dat de staaldoorsnede maatgevend is. 
Door de krachten in het staal te relateren aan de toegepaste wapening, is de maximale kracht F te 
bepalen. Deze wordt vervolgens in de beschouwing van variant 2 gebruikt om de effectiviteit van het 
betreffende mechanisme te berekenen. 
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2 Berekening 
In tabellen 1 tot en met 4 worden per belastte trekband de doorsnede gegeven. Hieruit volgt een 
maximale kracht die de trekband kan opnemen, uitgaande van een vloeispanning van 500 N/mm2. 
De vierde kolom geeft de kracht in de trekband wanneer de vloer belast wordt met een kracht F. Het 
krachtenevenwicht is te vinden in figuren 3 en 4. Aan de hand van de nu bekende waarden is de 
kracht F te berekenen waarbij de betreffende trekband bezwijkt. De laagste waarde is maatgevend. 
 

Vloeren 1, 3 en 5: kracht naar rechts 

Trekband doorsnede Maximale kracht kracht Fmax 

Omtrek kopgevel 2 Ø 16 201,0 kN 1,0 F 201,0 kN 

Omtrek langsgevel 2 Ø 16 201,0 kN 0,8 F 251,3 kN 

Intern dwarsrichting 3 Ø 16 301,5 kN 0,8 F 376,9 kN 

Intern dwarsrichting 3 Ø 16 301,5 kN 1,8 F 167,5 kN 

Maximale kracht naar rechts: 167,5 kN 

Vloeren 1, 3 en 5: kracht naar links 

Trekband doorsnede Maximale kracht kracht Fmax 

Omtrek kopgevel 2 Ø 16 201,0 kN 1,0 F 201,0 kN 

Omtrek langsgevel 2 Ø 16 201,0 kN 0,8 F 251,3 kN 

Intern dwarsrichting (1) 3 Ø 16 301,5 kN 0,8 F 376,9 kN 

Intern dwarsrichting (2) 3 Ø 16 301,5 kN 1,8 F 167,5 kN 

Maximale kracht naar links: 167,5 kN 
 

 
krachtswerking vloeren 1, 3 en 5 

 
 

 

  

+0,8F

+0,8F

-0,8Fv(2)

-0,2Fv(41)

+1,8F

-0,8Fv(2)

+F F

+0,8F

+0,8F

-0,8Fv(2)

-0,2Fv(41)

+1,8F

-0,8Fv(2)

+FF
7200 72003600

7200

7200

7200

7200 72003600

7200

7200

7200
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Vloeren 2 en 4: kracht naar rechts 

Trekband doorsnede Maximale kracht kracht Fmax 

Omtrek kopgevel 2 Ø 16 201,0 kN 1,0 F 201,0 kN 

Omtrek langsgevel (1) 2 Ø 16 201,0 kN 1,0 F 201,0 kN 

Omtrek langsgevel (2) 2 Ø 16 201,0 kN 2,0 F 100,5 kN 

Intern dwarsrichting (1) 3 Ø 16 301,5 kN 1,0 F 301,5 kN 

Intern dwarsrichting (2) 3 Ø 16 301,5 kN 2,0 F 150,8 kN 

Maximale kracht naar rechts: 100,5 kN 

Vloeren 2 en 4: kracht naar links 

Trekband doorsnede Maximale kracht kracht Fmax 

Omtrek kopgevel 2 Ø 16 201,0 kN 1,0 F 201,0 kN 

Intern langsrichting (1) 4 Ø 16 402,0 kN 1,0 F 402,0 kN 

Intern langsrichting (2) 4 Ø 16 402,0 kN 2,0 F 201,0 kN 

Intern dwarsrichting (1) 3 Ø 16 301,5 kN 1,0 F 301,5 kN 

Intern dwarsrichting (2) 3 Ø 16 301,5 kN 3,0 F 100,5 kN 

Maximale kracht naar links: 100,5 kN 
 

 
krachtswerking vloeren 2 en 4 

Het blijkt dat de richting van de kracht niet van belang is: vloeren 1, 3 en 5 kunnen maximaal 167,5 
kN opnemen, vloeren 2 en 4 maximaal 100,5 kN.  
  

+2F

-2Fv(2)

+F F

-Fv(2)
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-F

+F
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Bijlage C.1 - parameterstudie 

1 Uitkragende balk en borstwering 
De variabelen voor dit mechanisme zijn de doorsnede van de trekbandwapening, de doorsnede van 
de druklaagwapening en de hoogte van de balk respectievelijk de borstwering. De vloeispanning van 
het staal wordt constant gehouden op 500 N/mm2. Als inwendige hefboomsarm wordt 0,9 maal de 
nuttige hoogte van vloer, balk en borstwering aangehouden. De meewerkende breedte van de 
druklaagwapening bedraagt een tiende van de overspanning, 0,72 meter voor variant 1 en 1,44 
meter voor variant 3. 
 

2 Uitkragende balk (variant 1) 

Maximaal opneembare moment 

Het maximaal opneembare moment kan als volgt berekend worden: 
 
Aandeel trekband:                         
Aandeel druklaagwapening:                               

 
Hierbij gelden de volgende waarden in de oorspronkelijke situatie 
At = 201 mm2  doorsnede trekband 
fy = 500 N/mm2  vloeispanning staal (trekband en druklaagwapening) 
dt = 350 mm  nuttige hoogte trekband 
As = 98 mm2/m  doorsnede druklaagwapening 
ds = 475 mm  nuttige hoogte druklaagwapening 
 
De nuttige hoogten worden bepaald door de hoogte van de balk. Hierbij wordt aangenomen dat de 
top van de druklaag (50mm dik) op dezelfde hoogte als de top van de balk ligt, de druklaagwapening 
in het midden van de druklaag ligt en de trekband halverwege de vloerdikte (200 mm) ligt. Gesteld 
kan worden dat: 

          
           

 
Hierbij is h de hoogte van de balk. De vergelijkingen voor de opneembare momenten komen 
hierdoor op: 
 
Aandeel trekband:                              
Aandeel druklaagwapening:                                   

 
Gecombineerd is dit: 
 
Totaal moment:                                             
 

Het totaal op te nemen moment is  berekend in bijlage B.5 en bedraagt 1017,0 kNm. 

Doorsnede trekbandwapening 
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Doorsnede druklaagwapening 

                                              
 

                              
 

              

 

Hoogte balk 

                                          
 

                             
 

          
 

3 Uitkragende borstwering (variant 3) 

Maximaal opneembare moment 

Het maximaal opneembare moment kan als volgt berekend worden: 
 
Aandeel trekband:                         
Aandeel druklaagwapening:                               

 
Hierbij gelden de volgende waarden in de oorspronkelijke situatie 
At = 402 mm2  doorsnede trekband 
fy = 500 N/mm2  vloeispanning staal (trekband en druklaagwapening) 
dt = 1010 mm  nuttige hoogte trekband 
As = 98 mm2/m  doorsnede druklaagwapening 
ds = 1200 mm  nuttige hoogte druklaagwapening 
 
De nuttige hoogten worden bepaald door de hoogte van de borstwering. Hierbij wordt aangenomen 
dat de druklaagwapening op 1200 mm van de onderzijde van de borstwering ligt, 30 mm boven de 
top van de vloer. De trekbanden liggen halverwege de vloerdikte (320 mm). De hoogte van de 
borstwering is 2100 mm. Gesteld kan worden dat: 

            
           

 
Hierbij is h de hoogte van de borstwering. De vergelijkingen voor de opneembare momenten komen 
hierdoor op: 
 
Aandeel trekband:                               
Aandeel druklaagwapening:                                    

 
Gecombineerd is dit: 
 
Totaal moment:                                                
 
Het totaal op te nemen moment is  berekend in bijlage B.5 en bedraagt 1480,1 kNm 
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Doorsnede trekbandwapening 

                                             
 

                              
 

            

Doorsnede druklaagwapening 

                                                
 

                               
 

              

 

Hoogte borstwering 

                                            
 

                              
 

          
 

4 Momentcapaciteit vloer 
De momentcapaciteit van de vloer wordt berekend aan de hand van de vloeilijnentheorie. De 
plastisch momentcapaciteit van de vloer wordt gesteld op mp, waardoor de bezwijklast uitgedrukt is 
in mp. Door dit vervolgens gelijk te stellen aan de optredende belasting is de minimale plastisch 
momentcapaciteit van de vloer te berekenen. Aan de hand van deze waarde kan bepaald worden 
welke doorsnede de druklaagwapening moet hebben of welke hoogte de vloer moet hebben om te 
voldoen. 
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5 Momentcapaciteit vloer variant 1: balk 

Patroon 1 

Dit vloeilijnenpatroon bestaat uit één vloeilijn over de diagonaal door de twee aanliggende 
kolommen.  

 
 

Vloeilijn ls φs mp Wi;vl 

AC         

     
           

Totaal           

 
 

Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

ACD        

 
          

Totaal            

            

 
De belasting bedraagt 10,9 kN/m2. Het benodigde plastisch momentcapaciteit komt uit op 
            , dan geldt              . De waarde              wordt gebruikt bij de 

berekening voor de bezwijklast van patroon 3. 

 

Patroon 3, met balk 

 
  

A D

B C

A D

B C

E F

x
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Vloeilijn ls φs mp Wi;vl 

AE        

   
                         

EC                      

     
 

      
    

       

 
          

EF      

 
     

Balk in punt F   

 
       

   
     

 
  

Totaal    
         

       

 
   

 
 

Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

CEF        

 
             

AEFD              

 
                   

Totaal                    

   
      

       
 

           
  

 
Het minimum ligt op       en geeft               . Dit is groter dan q1 en dus niet 
maatgevend. De benodigde momentcapaciteit is             . 

 

Berekening momentcapaciteit 

De oorspronkelijke momentcapaciteit van de bovenwapening kan berekend worden met de 
volgende vergelijking: 
 

                   

 
Hierbij is ds de nuttige hoogte van de vloer. De druklaagwapening is gepositioneerd in het midden 
van de druklaag (50mm dik). De nuttige hoogte kan berekend worden volgens: 
 

        
 
Hierbij is h de vloerdikte inclusief de druklaag.  
 
Doorsnede druklaagwapening: 
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Hoogte vloer 

                       

 
                          

 
          

 

6 Momentcapaciteit vloer variant 3: borstwering 

Patroon 1 

Dit vloeilijnenpatroon bestaat uit één vloeilijn over de diagonaal door de twee aanliggende 
kolommen. Deze vloeilijn maakt een hoek met de wapening. Omdat de wapening in beide richtingen 
gelijk is leidt dit echter niet tot een reductie van de momentcapaciteit. 

 
 

Vloeilijn ls φs mp Wi;vl 

AC         

     
                

Totaal                

 
 

Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

ACD        

 
           

Totaal             

            

 
De belasting bedraagt 14,1 kN/m2. Het benodigde plastisch momentcapaciteit komt uit op 
            , dan geldt               

 
Patroon 2 

A D

B C

A D

B C
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Vloeilijn ls φs mp Wi;vl 

BC       

   
          

 
 

BD         

     
               

Totaal    
          

    

 
  

 
 

Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

ABD        

 
           

BCD        

 
           

Totaal           

                  

 
De belasting bedraagt 14,1 kN/m2. Het benodigde plastisch momentcapaciteit komt uit op 
            , dan geldt              . De waarde              wordt gebruikt voor 

de berekening van de bezwijklast van patroon 3. 
 
 
 
 
 
 
Patroon 3, met borstwering 

 
Vloeilijn ls φs mp Wi;vl 

EC                      

      
 

      
   

       

 
          

EF       

 
     

Borstwering bij F   

 
       

   
     

 
  

Totaal    
   

        

 
          

 
  

A D

B C
x

E F
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Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

CEF        

 
             

AEFD               

 
                   

Totaal                    

   
        

        
 

           
       

 
Het minimum ligt op       en geeft               . Dit is groter dan q2 en dus niet 
maatgevend. De benodigde momentcapaciteit is             . 

 

Berekening momentcapaciteit 

De oorspronkelijke momentcapaciteit van de bovenwapening kan berekend worden met de 
volgende vergelijking: 
 

                   

 
Hierbij is ds de nuttige hoogte van de vloer. De druklaagwapening is gepositioneerd in het midden 
van de druklaag (60mm dik in midden van overspanning, 80mm aan uiteinden). De nuttige hoogte 
kan berekend worden volgens: 
 

        
 
Hierbij is h de vloerdikte aan de rand inclusief de druklaag (oorspronkelijk 400mm). 
 

                     

 
Doorsnede druklaagwapening: 

                       

 
                     

 
             

 

Hoogte vloer 
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7 Momentcapaciteit vloer variant 4: puntvormig ondersteund 
Patroon 1 

 
Vloeilijn ls φs mp Wi;vl 

AC        

     
             

Totaal             

 
 

Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

ACD        

 
          

Totaal            
            

 
De belasting bedraagt 11,2 kN/m2. Het benodigde plastisch momentcapaciteit komt uit op 
            , dan geldt              . Dit is lager dan                 (bijlage B.6) en 

dus maatgevend. 

 

 
Doorsnede druklaagwapening 
De vloerplaat heeft een dikte van 200 mm, aangenomen wordt dat de bovenwapening zich op 25 
mm van de top bevindt. 
 

                    

 
                    

 
             

 

  

A D

B C
1800

3600

1800

middenstrook

kolomstrook

kolomstrook
A'

C'
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8 Uitkragende gevel: kopgevel 
Het op te nemen moment in de kopgevel bedraagt 9136,4 kNm (zie hoofdstuk 5). Dit is 2284,1 kNm 
per verdieping boven de begane grond. Het maximaal opneembare moment kan berekend worden 
met de volgende vergelijking: 
 

               
    

 
 

 
fy vloeisterkte trekbandwapening (500 N/mm2)  
At doorsnede trekband (402 mm2)  
h verdiepingshoogte (3000 mm)  
n aantal verdieping (5)  
 

De factor 
    

 
 is de totale arm van de horizontale krachten uitgedrukt in het aantal verdiepingen. 

Doorsnede trekbandwapening 

                   
    

 
 

 

                      
 

            
 

Verdiepingshoogte 

                 
    

 
 

 

                     
 

          
 

Aantal verdiepingen 

Omdat de belasting significant toeneemt bij elke extra verdieping, is dit verdisconteerd in de 
vergelijking door te stellen dat alle verdiepingen boven de begane grond een moment van 2284,1 
kNm tot gevolg hebben. 

                    
    

 
 

 
                                        

 
       

 

9 Uitkragende gevel: kopgevel en langsgevel 
De vergelijking voor het maximaal opneembare moment in de langsgevel is: 
 

                 
    

 
 



182 
 

 

 
Het totaal op te nemen moment voor de twee gevels samen bedraagt 11493,7 kNm, per verdieping 
boven de begane grond 2873,4 kNm. Ervanuitgaande dat de nok van de balk voldoende sterk is om 
de benodigde krachten over te dragen, is het totale opneembare moment: 
 

           
        

 
 

Doorsnede trekbandwapening 

               
          

 
 

 

                        
 

          

Verdiepingshoogte 

             
          

 
 

 
                      

 
          

Aantal verdiepingen 

                
        

 
 

 
                                                    

 
      

Omdat er in dit ontwerp een oneven aantal verdiepingen moet zijn, wordt gesteld dat n=7. 

7200

5400

3000

3000

3000

3000

vloer 1

vloer 2

vloer 3

vloer 4

vloer 5
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10 Combinatie uitkragende balk en momentcapaciteit vloer 

Patroon 1 

 

Vloeilijn ls φs mp Wi;vl 

AC        

     
                 

Balk in punt C   

   
            

   
 

Totaal    
            

    

   
  

 
 

Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

ACD        

 
          

Totaal            

                           

 

Het variëren van de balkhoogte en vloerhoogte bleek niet effectief te zijn om de robuustheid te 
vergroten, deze zullen constant gehouden worden. De plastisch momentcapaciteit van de vloer 
bedraagt: 
 

                           

 
Het uiterste moment van de balk kan met de volgende vergelijking berekend worden: 
 

                                             
 
Beide vergelijkingen zijn eerder in deze bijlage afgeleid. Door de vergelijkingen samen te voegen kan 
de bezwijkbelasting berekend worden: 
 

                        
   

 

Hiermee kunnen de waarden van de in hoofdstuk 9 getoonde tabel berekend worden. 

A D

B C
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Controle: bezwijklast patroon 3 

Voor de combinatie van 1 staaf Ø16 in de omtrek en 450 mm2/m aan druklaagwapening. Dit geeft: 
 

                 

 
                

 
Vloeilijn ls φs mp Wi;vl 

AE        

   
                         

CE                          

     
 
      

    
       

 
          

EF      

 
     

Balk in punt C   

 
        

   
      

 
  

Balk in punt F   

 
       

   
     

 
  

Totaal    
         

       

 
          

 
 

Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

CEF        

 
             

AEFD              

 
                   

Totaal                    

   
      

       
         

           
  

 
Het minimum van deze vergelijking ligt bij x = 4,8 en geeft q3 = 13,25 kN/m2. 

  

A D

B C

E F

x
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11 Combinatie uitkragende borstwering en momentcapaciteit vloer 

 
 
 

Vloeilijn ls φs mp Wi;vl 

AC         

     
                   

Balk in punt C   

   
            

   
 

Totaal    
              

    

   
  

 
 

Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

ACD        

 
           

Totaal             
                           

 

Het variëren van de hoogte van de borstwering en vloerhoogte bleek niet effectief te zijn om de 
robuustheid te vergroten, deze zullen constant gehouden worden. De plastisch momentcapaciteit 
van de vloer bedraagt: 
 

                         

 
Het uiterste moment van de borstwering kan met de volgende vergelijking berekend worden: 
 

                                                 
 
Beide vergelijkingen zijn eerder in deze bijlage afgeleid. Door de vergelijkingen samen te voegen kan 
de bezwijkbelasting berekend worden: 
 

                        
   

 
Hiermee kunnen de waarden van de in hoofdstuk 9 getoonde tabel berekend worden. 
 
  

A D

B C
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Controle: bezwijklast patroon 3 

Voor de combinatie van 3 staven Ø16 in de omtrek en 250 mm2/m aan druklaagwapening. Dit geeft: 
 

                 

 
                

 
Patroon 3, met borstwering 

 
Vloeilijn ls φs mp Wi;vl 

EC                          

      
 

      
   

       

 
          

EF       

 
     

Borstwering bij C   

 
        

  
      

 
 

Borstwering bij F   

 
       

   
     

 
  

Totaal    
   

        

 
          

 

Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

CEF        

 
             

AEFD               

 
                   

Totaal                    

   
        

        
 

           
       

 
Het minimum van deze vergelijking ligt bij x = 3,9 en geeft q3 = 18,46kN/m2. 
  

A D

B C
x

E F
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Bijlage C.2 – extra voorzieningen 

1 Borstwering op dak 
De borstwering wordt verondersteld over de omtrek van het dak te lopen. Het moment kan dan in 
twee richtingen opgenomen worden. Bij ongelijke overspanningen is het totaal op te nemen 
verticale kracht als volgt te berekenen: 
 
 
Fx Kracht op te nemen door borstwering in x-richting  
Mu Bezwijkmoment borstwering  
lx Lengte uitkragende borstwering in x-richting  
Ly Lengte uitkragende borstwering in y-richting  
z Inwendige hefboomsarm borstwering  
As Doorsnede bovenwapening borstwering  
fy Vloeispanning bovenwapening borstwering  
 

   
  

  
 

 
           

 

   
       

  
 

 

  
       

  
 
       

  
 

 

           
 

  
 
 

  
  

 
De benodigde wapening is dan als volgt te berekenen: 
 

   
 

      
 
  
 
 
  
 

 

 

Variant balk 

De te dragen belasting is 10,9 kN/m2, per verdieping komt dit op een kracht van 0,25 * 10,9 * 7,22 = 
141,3 kN. De benodigde wapening komt uit op 780 mm2 per verdieping. Voor 6 verdiepingen komt 
dit op 4 Ø40 of 6 Ø32. 
 

Variant borstwering 

De belasting bedraagt 14,1 kN/m2. De op te nemen belasting per verdieping komt uit op 0,25 * 14,1 
* 5,4 * 14,4 = 274,1 kN. Omdat de constructie slechts één beuk breed is, kan enkel over de korte 
afstand (5,4 meter) een moment opgenomen worden. De benodigde wapeningsdoorsnede per 
verdieping komt op 2268 mm2 per verdieping, ofwel 2 Ø40 per verdieping, 8 Ø40 voor de gehele 
constructie. 
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Variant puntvormig 

Met een belasting van 11,2 kN/m2 komt de verticale belasting per verdieping op 0,25 * 11,2 * 3,6 
*7,2 = 72,6 kN. De benodigde wapening per verdieping is dan 267 mm2. Dit komt neer op grofweg 
één staaf Ø20 per verdieping, 5 Ø20 totaal. 
 

2 Beschouwing onderzoek Ng’Andu [37] 
De kracht in de drukschoor is volgens Ng’Andu [37] te berekenen met de volgende vergelijking: 
 

     
 

      
            

 
waarin: 
Fdrs kracht in de drukschoor  
H horizontale belasting  
θ helling van de drukschoor  
f’kz druksterkte van kalkzandsteen  
bw breedte van de drukschoor  
dw dikte van de wand  
 
In dit onderzoek kan de horizontale belasting vervangen worden door de verticale belasting in de 
kolom zoals berekend in paragraaf 1.2. In plaats van cos(θ) moet dan sin(θ) geschreven worden. 
 
In het artikel wordt vermeld dat er onzekerheid is over de druksterkte van kalkzandsteen f’kz en 
breedte van de drukschoor bw. Uit literatuuronderzoek is gebleken dat er verschillende, meer en 
minder nauwkeurige, wijzen bestaan om de breedte van de drukschoor te bepalen. Deze waarden 
variëren tussen 10% en 25% van de lengte van de drukschoor. De druksterkte van het materiaal 
hangt onder andere af van de oriëntatie van de voegen. 
 
In het onderzoek is voor de breedte van de drukschoor op 12% van de lengte geschat, de waarde 
voor de druksterkte was gebaseerd op de prismadruksterkte en gesteld op 10 N/mm2. De berekende 
bezwijklast kwam overeen met de experimenteel bepaalde bezwijklast. Voor deze analyse zal 
daarom gerekend worden met een breedte van de drukschoor van 10% van de lengte, de 
druksterkte wordt op 10 N/mm2 gesteld. De dikte van de wand is, net als in [37], 150 mm. De 
maximaal te dragen verticale belasting is uiteindelijk als volgt te berekenen: 
 

                   
 
Aangezien sin(θ) gelijk is aan de hoogte van de invulwand gedeeld door de lengte van de 
drukdiagonaal, kan gesteld worden dat: 
 

   
 

    
                

 
        

 
Aangezien de dikte van de invulwand en de hoogte voor elke variant gelijk is, namelijk 150 mm 
respectievelijk 3600 mm, is de maximaal te dragen belasting voor alle beschouwde varianten 540,0 
kN per invulwand. 
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Het artikel noemt een aantal beperkingen van de methode, zoals het zich beperken tot het 
elastische gebied van het materiaal, het aannemen dat bezwijken plaatsvindt in de invulwand en de 
invloed van dynamische en cyclische belastingen. Deze en andere beperkingen, zoals mogelijke knik 
van de drukdiagonaal, worden in deze analyse buiten beschouwing gelaten. 
 
Het toepassen van invulwanden zal de te dragen belasting significant doen toenemen. Deze 
toename zal meegerekend worden. Het volumiek gewicht van de kalkzandsteen wordt op 19 kN/m3 
gesteld, tevens wordt aangenomen dat de helft van het extra gewicht via de aanliggende kolom 
wordt afgedragen. Voor de variant met de balk, welke de grootste invulwand heeft met afmetingen 
3,6 x 7,2 x 0,15 m3, komt de extra belasting op 36,9 kN. Vermenigvuldigd met de dynamische 
vergrotingsfactor van 1,5 komt dit op 55,4 kN. Gesteld kan worden dat elke toegepaste invulwand 
zichzelf plus een belasting van minimaal 484,6 kN kan dragen, afhankelijk van de beschouwde 
variant. Eventuele versterking van de constructie om deze belasting te kunnen dragen wordt hier 
buiten beschouwing gelaten. 
 

3 Trekdiagonaal 
Voor de varianten is de kracht per verdieping in paragraaf 1.2 berekend. De benodigde kracht in de 
trekdiagonaal is te berekenen uit de geometrie: 
 

  
     

    

 
 

 
Hierbij geldt: 
F kracht in diagonaal  
FV verticale kracht  
h verdiepingshoogte  
l overspanning  
 
Ook bij deze maatregel zullen horizontale krachten optreden. Deze zijn van dezelfde grootte als bij 
de invulwanden en kunnen op dezelfde manieren afgedragen worden. 

Variant balk 

FV 141,3 kN  
h 3,6 m  
l 7,2 m  
F 316,0 kN  

Variant borstwering 

FV 274,1 kN  
h 3,6 m  
l 5,4 m  
F 494,1 kN  

Variant puntvormig 

FV 72,6 kN  
h 3,6 m  
l 3,6 m  
F 102,7 kN  
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Bijlage C.3 – algemene maatregelen 

1 Overspanningsrichting vloerplaten 
Zie bijlage B.6 voor de momentcapaciteiten. 
Patroon 1 

 

Vloeilijn ls φs mp Wi;vl 

AC        

     
             

Balk bij A   

   
              

Balk bij C   

   
              

Totaal             

 
 

Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

ACD        

 
          

Totaal            

              
 

Patroon 2 

A D

B C

A D

B C
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Vloeilijn ls φs mp Wi;vl 

AB       

   
            

BC       

   
            

BD         

     
     

Balk bij A   

   
              

Balk bij C   

   
              

Totaal             
 
 

Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

ABD        

 
          

BCD        

 
          

Totaal             

              
 

2 Afmetingen vloer 

 Bezwijkbelastingen 

 

Patroon 1 

Vloeilijn ls φs Wi;vl 

AC                   

    
 

              

 
 

Totaal                 

 
 

 
 

Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

ACD     

 
 

 

 
         

 
 

Totaal           
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Patroon 2 

Vloeilijn ls φs Wi;vl 

AB    

   
 

         

 
 

BC      

 
             

BD                    

   
 

           

 
 

Totaal   
  

          

 
 
       

 
            

 
 

Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

ABD     

 
 

 

 
         

 
 

BCD     

 
 

 

 
         

 
 

Totaal           

 
 

    
                           

 

    
 

 

Forceren kabelwerking met druklaag 

Met een druklaag is de bovenwapening overal gelijk:              . Kabelwerking is wel mogelijk 

bij vloeilijnenpatroon 2, deze moet dus maatgevend zijn: 
 

      
 

                                          

 
De druklaagwapening wordt aangenomen een net te zijn met gelijke doorsnede in beide richtingen. 
De onderwapening wordt aangenomen uit voorgespannen strengen in één richting te bestaan, zoals 
een kanaalplaat. Deze lopen in de richting van de grootste overspanning. De plastisch 
momentcapaciteit verandert dus met de hoek en bedraagt: 
 

     
          

 
Hierbij is   de hoek tussen de vloeilijn en de wapening,   

  is de volledige momentcapaciteit, 
wanneer de vloeilijn en wapening loodrecht op elkaar staan. Uit de geometrie is te bepalen dat: 
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Dit geeft: 
 

   
  

 

    
 

 
Door dit in te vullen in de vergelijking, komt men tot: 
 

                              
    

 

    
        

 

        
    

 

    
 

 
     

  
  

 

    
 

 

Forceren kabelwerking zonder druklaag 

Wanneer prefab vloerplaten toegepast worden die een heel veld beslaan, kan men bovenwapening 
in de vloer plaatsen zonder druklaag te storten. De bovenwapeningwapening zal in zo’n geval niet 
doorlopen naar de andere vloervelden, waardoor geldt          . Wederom wordt gesteld dat: 

 
      

 
                         

 
Ervanuitgaande dat de plaat in één richting overspant en dus in slechts één richting (de lange 
richting) onderwapening heeft, geldt wederom 
 

   
  

 

    
 

 
Door dit in te vullen in de vergelijking, komt men tot: 
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3 Variabele hoek 

Berekening bezwijkbelastingen bij wegvallen kolom G 

Patroon 1 

Vloeilijn ls φs mp Wi;vl 

EF                                

  
 

                        

Totaal                        
 
 

Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

EFG   

 
 

 

 
       

 
 

Totaal         

 
 

        
               

  
 

Patroon 2 

Vloeilijn ls φs mp Wi;vl 

CF    

 
           

CE            

 
                    

CG         

 
 

             

Totaal                    

 
 

Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

CFG   

 
 

 

 
       

 
 

CEG           

 
 

 

 
               

 
 

Totaal                 
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Patroon 3 

 

Vloeilijn ls φs mp Wi;vl 

CF         

 
 

           

DE        

 
               

DG    

 
     

Totaal                   

 
 

Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

DFG   

 
 

 

 
       

 
 

DEG       

 
 

 

 
           

 
 

Totaal                 

 
 

   
             

          
 

 
Door deze vergelijkingen te vermenigvuldigen met         kan gemakkelijk het maatgevende 
vloeilijnenpatroon bepaald worden: 
 

  
                 

 

  
    

  

           
 

 

  
    

 

          
 

 
Bij een hoek van φ = 0° geldt ook tan(φ) = 0. Dit geeft de volgende startwaarden. 
 

  
    

  
     
  
    

 
De bezwijklast van patroon 1 zal groter worden naarmate de de hoek groter wordt, de bezwijklast 
van patroon 2 en 3 zal kleiner worden. Behalve bij een rechte hoek, is vloeilijnenpatroon 1 dus niet 
maatgevend. Verder blijkt dat q2 en q3 convergeren maar pas gelijk zijn bij φ = 90°. Aangezien dit een 
onmogelijke situatie is, mag  vloeilijnenpatroon 3 als maatgevend beschouwd worden. 
 

Aantal vergelijkingen bij wegvallen kolom G 
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Berekening hoek tangens gamma bij wegvallen kolom G 

     
               

          
 

 

     

    

      
 

     
    

         
 

 

      

     
    

         
 

 

      

 

 

     
         

      
 
 

 
 

Uitwerking berekening Fv;b bij wegvallen kolom G 
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Berekening FV;res bij wegvallen kolom G 

                      
 

            
 

      
 

 

         
 

 

         
 

 

      
 

 

           
  

 

       
      

           
 

 
 

Benodigde verticale kracht 

Voor deze analyse wordt aangenomen dat de krachten aangrijpen in punt G. In werkelijkheid is dit 
afhankelijk van onder andere de binding tussen de trekband en het beton. De benodigde verticale 
kracht in punt G is te berekenen door de roterende vloerdelen te beschouwen en de kracht te 
berekenen die nodig is om evenwicht te bereiken. 

Plaatdeel 1: moment om DF 

    
  

 
 
   

 
    

   

 
   

 

   
    

 
 

 

Plaatdeel 2: moment om DE 

    
   

 
 
 

 
        

 

   
     

 
 

 

             
       

 
 

 

Berekening w/a bij wegvallen kolom G 

 
              

 

         

 
 

          

           
 

     

 
 

     

         
 

 

                        
 



198 
 

                              
 

                                     
 

                                     
 

   
               

               
 

 

   
              

               
 

 
 
De verhouding tussen zakking en overspanning (w/a) is van belang voor de rek van het staal. Lengte 
b kan uitgedrukt worden in a, namelijk             . 
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Berekening bezwijkbelastingen bij wegvallen kolom E 

Patroon 1 

Vloeilijn ls φs mp Wi;vl 

BG                          

       
 

                   

     
 

Totaal                   

     
 

 
 

Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

BEG        

 
 

 

 
            

 
 

Totaal              

 
 

        
           

          
 

 

Bij vloeilijnenpatroon 2 wordt hier de onderwapening belast. De hoek tussen de richting van deze 
wapening en de vloeilijn varieert met de hoek φ. Dit betekent dat ook de plastisch momentcapaciteit 
met hoek φ zal variëren. Bij φ=0° is de hoek tussen vloeilijn en wapening 90° en is de 
momentcapaciteit maximaal. Wanneer de hoek vergroot wordt tot 45° is de momentcapaciteit 
gehalveerd. Om de berekening niet nodeloos ingewikkeld te maken, wordt deze laatste waarde 
aangenomen. Hiermee wordt de bezwijkbelasting van patroon 2 bij φ <45° onderschat. 
 

Patroon 2 

Vloeilijn ls φs mp Wi;vl 

AG     

     
           

    
 

AB        

 
                

AE                     

      
 

     
      

         

     
 

Totaal    
     

             

     
 

 
 

Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

ABE       

 
 

 

 
           

 
 

AEG         

 
           

 
 

Totaal             
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Patroon 3 

Vloeilijn ls φs mp Wi;vl 

DB                     

     
 

    
     

       

    
 

DG    

     
          

    
 

DE        

 
     

Totaal    
      

         

    
 

 
 

Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

DFG       

 
 

 

 
           

 
 

DEG       

 
 

 

 
           

 
 

Totaal             

 
 

        
       

       
 

 
Door deze vergelijkingen te vermenigvuldigen met                kan gemakkelijk het 
maatgevende vloeilijnenpatroon bepaald worden: 
 

  
               

 
  
                

 

  
               

 
 
Bij een hoek van φ = 0° geldt ook tan(φ) = 0. Voor de oorspronkelijke bezwijklasten geeft dit in alle 
gevallen een oneindig grote waarde, voor de aangepaste bezwijklasten geeft dit de volgende 
startwaarden: 
 

  
     

  
     
  
    

 
De bezwijklast van patroon 3 heeft de kleinste beginwaarde en zal bij een grotere hoek minder snel 
groeien dan de andere twee bezwijklasten. De bezwijklast van patroon twee is, zoals eerder 
aangegeven, onderschat voor alle hoeken tot 45°. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 
vloeilijnenpatroon 3 bij elke hoek kleiner dan 45° maatgevend is. 
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Aantal vergelijkingen bij wegvallen kolom E 

     
 

      
 

 

     
 

      
 

 

     
 

 
 

 

     
    

      
 

 

     
     

    

         
 

 

     
    

      
 

 

     
    

         
 

 

Berekening hoek tangens gamma bij wegvallen kolom E 

     
          

               
 

 

     

     
    

         
 

 

      

    

      
 

     
    

         
 

 

      

 

 

     
      

                
 
 

 
 

 

Uitwerking berekening Fv;b bij wegvallen kolom E 
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Berekening Fv;res bij wegvallen kolom E 

                      
 

       
    

      
 

    

         
 

    

      
 

 
 

       
    

         
 

 

Berekening benodigde kracht 

Wederom wordt aangenomen dat de krachten aangrijpen in het punt van de weggevallen kolom (E). 
De benodigde verticale kracht in punt E is te berekenen door de roterende vloerdelen te 
beschouwen en de kracht te berekenen die nodig is om evenwicht te bereiken. 
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Plaatdeel 1: moment om BD 

    
   

 
 
 

 
        

 

     
   

 
 

Plaatdeel 2: moment om DG 

    
   

 
 
 

 
        

 

     
   

 
 

 

             
     

 
 

Evenwicht 

Om de invloed van de trekbandsterkte op de zakking te kunnen beschouwen, wordt gesteld dat: 
 

          
 
De constructie is in evenwicht wanneer de resulterende verticale kracht gelijk is aan de benodigde 
kracht. 
 

              
 
Door dit uit te schrijven en daarbij lengte b uit te drukken in a door middel van             , 
komt men tot: 
 
 

Berekening w/a bij wegvallen kolom E 
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Ook nu kan lengte b uitgedrukt worden in a via             . 
 

   
                          

                  
 

 

     
                   

            
 

 

     
                   

            
 

4 Voorbeeld hoek 45° 
De momentcapaciteit van de balk bij een negatief moment is: 
 

                                          
 

                                               
 

              
 
De momentcapaciteit van de balk bij een positief moment is berekend in bijlage B.2: 315,6 kNm. 

Patroon 1 

Vloeilijn ls φs mp Wi;vl 

BG                             

Balk bij E                           
Balk bij F                         
Totaal             

 
 

Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

EFG        

 
          

Totaal            
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Patroon 2 

Vloeilijn ls φs mp Wi;vl 

CF                          
CE                            
CG                              
Balk bij E                           
Balk bij F                         

Totaal              
 
 

Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

CFG        

 
          

CEG        

 
           

Totaal             

              
 

Patroon 3 

Vloeilijn ls φs mp Wi;vl 

DF                            
DE                          

DG                  
Balk bij E                           

Balk bij F                         
Totaal             

 
 

Plaatdeel A wZ;pd Wu;pd 

DFG        

 
          

DEG        

 
          

Totaal             
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BIJLAGE D - verdieping 
 
 

  

51

11

24

48

24

11

26

143

75

48

38

afmetingen van de elementen van het lijf van de kanaalplaat van het SCIA model 
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rotatie vloerplaat om x-as 

 
rotatie vloerplaat om y-as 
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krachten in dwarsrichting in onderschil 

 Treksterkte beton 

     
             

  
 

 
                       

 

     
       

      
 

 

     
       

   
            

Druksterkte beton 
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BIJLAGE E – extern 
 

E.1 productblad VBI appartementenvloer 320 
E.2 productblad VBI kanaalplaatvloer 200 
E.3 productblad VBI kanaalplaatvloer 320 
 



Appartementenvloeren zijn leidingvloeren voor toepassing als 

verdiepingsvloeren en dakvloeren van appartementen, onder 

te verdelen in gewichtsklassen, afhankelijk van de aan de 

geluidsisolatie gestelde eisen. 

Appartementenvloer 320

Diepte leidingsleuf 135 mm

Betonpuingranulaat 20% op aanvraag

Oppervlakte bovenzijde normaal / ruw

Oppervlakte-beoordelingsklasse A, conform NEN 6722:2002 
(op elementbasis)

Traagheidsmoment 3071,60 x 10^6 mm4

Zwaartepunt betondoorsnede 154.40 mm

Betondoorsnede 337840 mm2

Sterkteklasse C45/55

Voegvulling 16,2 l/m

Pasplaatbreedte 300 + (nx100) mm

Maximum plaatlengte 12,00 m

Brandwerendheid max. 120 minuten

Milieuklasse XC1, XC3

Gewicht inclusief voegvulling 705 kg/m2

In dit element kunnen leidingsleuven in langs- en dwarsrichting worden aangebracht.

¹ Brandwerendheid per project rekenkundig te bepalen volgens NEN 6071

woningbouw

bouwnivo trapgat max. dagmaat [m]

dakvloer geen 11,80

verdieping geen 11,80

Beheerst bouwproces 
Door de introductie van het 'droogstapelen' kan aanzienlijk sneller, bedrijfszekerder en efficiënter worden gebouwd. Geen wachttijd voor 

verharding, geen aanvoer/verwerking van grote hoeveelheden vloeibare beton en een sterk verminderde overlast voor de directe omgeving 

van het bouwwerk. Voor de VBI Appartementenvloer geldt dat de sleuven niet direct na montage hoeven te worden volgestort en dat het 

aanbrengen van leidingen zelfs tot in de afbouwfase kan plaatsvinden. Dit biedt, naast verbeterde arbeidsomstandigheden en een 

efficiëntere dagplanning voor de installateur, ook de mogelijkheid om tot het laatste moment op (aanvullende) koperswensen in te spelen. 

Door de installatiefase los te koppelen van de kwetsbare ruwbouwfase wordt ook deze fase beter beheersbaar; er is immers minder 

afstemming nodig, waardoor minder kans op schade en vertraging.

Industrieel, Flexibel en Demontabel Bouwen (IFD)
Het streven van IFD is om woningen beter te laten voldoen aan de - vaak snel wisselende - wensen en eisen van gebruikers. De woningen 

moeten kunnen voldoen aan de individuele koperswensen en later eenvoudig zijn aan te passen. Dit alles met de kwaliteitsgarantie van 

industrieel vervaardigde producten en de mogelijkheid om in de eindfase de woning eenvoudig te demonteren, opdat eenvoudig hergebruik 

bereikt wordt. De VBI Appartementenvloer past volledig binnen dit concept.

Ringleiding geeft in iedere fase maximale indelingsvrijheid
Door in het ontwerp een 'ringleidingsleuf' aan te brengen kan zelfs jaren na oplevering nog eenvoudig van plattegrond worden gewisseld. 

Door in de bouwfase de ventilatieleiding alvast in de 'ringleidingsleuf' van de bovengelegen vloer op te nemen kan iedere verdere 

aanpassing zonder bouwkundige ingrepen in bovenliggende ruimtes worden gerealiseerd. Met het oog op de beheerskosten die ook voor 

de Vereniging van Eigenaren van belang zijn.

Individuele koperswensen
Gebruik van de VBI Appartementenvloer maakt het inspelen op deze individuele wensen van de klant eenvoudig. De zogenaamde 

'ringleidingsleuf' houdt alle opties ten aanzien van leidingverloop zelfs tot vlak voor de eerste oplevering open. Door overspanning in een 

keer hoeven de binnenwanden niet dragend te worden uitgevoerd. Deze kunnen dus geheel naar wens geplaatst, verplaatst of zelfs 

weggelaten worden. Kortom, maatwerk voor iedereen wordt opeens heel gewoon.

Geluidseisen (Bouwbesluit 2003)
Teneinde de uiteindelijke geluidsprestatie niet afhankelijk te maken van het al dan niet juist aanbrengen van een zwevende dekvloer en 

toekomstige risico's uit te sluiten komen er steeds meer voorstanders van het verhogen van de massa in plaats van het gebruik van 

zwevende dekvloeren. De Appartementenvloer 320 heeft, inclusief de dekvloer, een gewicht van > 800 kg/m2. Hiermee voldoet u 

automatisch aan alle geldende geluidseisen. ls het echter in uw situatie beter om toch voor zwevende dekvloeren te kiezen, kunt u, 

afhankelijk van het gekozen overspanningsbereik, wellicht gebruik maken van een van onze dunnere uitvoeringen van de 

Appartementenvloer (26 of 20 cm).



Plaatvloeren zijn vrijdragende voorgespannen systeemvloeren 

voor toepassing in woning- en utiliteitsbouw. Ook geschikt 

voor toepassing in bijzondere projecten. Geen montagejukken 

en geen bekisting nodig. De onderzijde van de platen is glad 

en geschikt voor bijvoorbeeld spuitwerk. 

Kanaalplaatvloer 200

Draagvermogen

woningbouw

Kanaalplaatvloeren 
Een verdiepingsvloer met ‘kanalen’ voor de woning- en utiliteitsbouw, waardoor een gewichtsbesparing van 40% ten opzichte van een 

massieve vloer wordt bereikt. Voor het maken van trapgaten heeft VBI een verholen raveelijzer ontwikkeld. Dit steekt niet langer ontsierend 

door in de naastliggende ruimte. Met de voorgespannen kanaalplaatvloer kan een veel grotere overspanning worden gerealiseerd dan bij 

traditioneel gewapend beton. 

utiliteitsbouw

bouwnivo trapgat max. dagmaat [m]

dakvloer geen 7,40

verdieping 1,20 x 2,80 7,40

verdieping 2,40 x 1,50 7,40

verdieping 3,60 x 1,00 6,40

Oppervlakte-beoordelingsklasse A, conform NEN 6722:2002 
(op elementbasis)

Traagheidsmoment 677,42 x 10^6 mm4

Zwaartepunt betondoorsnede 99,35 mm

Betondoorsnede 143823 mm2

Sterkteklasse C45/55

Voegvulling 8,1 l/m

Pasplaatbreedte 300 + (nx150) mm

- verdiepingsvloer 7,60 m

- woningbouw

- utiliteitsbouw 10,00 m

Maximum plaatlengte

Brandwerendheid max. 120 minuten ¹

Milieuklasse XC1, XC3

Gewicht inclusief voegvulling 302 kg/m2

Betonpuingranulaat 20% op aanvraag

Oppervlakte bovenzijde normaal/ruw

- dakvloer 9,00 m

¹ Brandwerendheid per project rekenkundig te bepalen volgens NEN 6071



Plaatvloeren zijn vrijdragende voorgespannen systeemvloeren 

voor toepassing in woning- en utiliteitsbouw. Ook geschikt 

voor toepassing in bijzondere projecten. Geen montagejukken 

en geen bekisting nodig. De onderzijde van de platen is glad 

en geschikt voor bijvoorbeeld spuitwerk. 

Kanaalplaatvloer 320

Draagvermogen

Kanaalplaatvloeren 
Een verdiepingsvloer met ‘kanalen’ voor de woning- en utiliteitsbouw, waardoor een gewichtsbesparing van 40% ten opzichte van een 

massieve vloer wordt bereikt. Voor het maken van trapgaten heeft VBI een verholen raveelijzer ontwikkeld. Dit steekt niet langer ontsierend 

door in de naastliggende ruimte. Met de voorgespannen kanaalplaatvloer kan een veel grotere overspanning worden gerealiseerd dan bij 

traditioneel gewapend beton. 

utiliteitsbouw

Oppervlakte-beoordelingsklasse A, conform NEN 6722:2002 
(op elementbasis)

Traagheidsmoment 2557,13 x 10^6 mm4

Zwaartepunt betondoorsnede 153,76 mm

Betondoorsnede 208638 mm2

Sterkteklasse C45/55

Voegvulling 13,1 l/m

Pasplaatbreedte 300 + (nx150 mm)

Maximum plaatlengte 14,70 m

Brandwerendheid max. 120 minuten ¹

Milieuklasse XC1, XC3

Gewicht inclusief voegvulling 441 kg/m2

Betonpuingranulaat 20% op aanvraag

Oppervlakte bovenzijde normaal/ruw

¹ Brandwerendheid per project rekenkundig te bepalen volgens NEN 6071
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