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Voorwoord 
De beslissing om in hout af te studeren was geen moeilijke, ik vind het namelijk al jaren een zeer 
mooi materiaal. Het is een levend materiaal en geen stuk hout is hetzelfde. Tevens is meubels maken 
is allang een hobby van me en als constructiemateriaal is het ook interessant. Staal en beton worden 
in Nederland zeer veel toegepast als constructiemateriaal, maar hout veel minder. Het vraagt ook 
om een specifieke kennis. Hout kan een goed alternatief zijn, zeker ook als je naar het milieuaspect, 
gewicht en brand kijkt en dat wil ik laten zien met dit project. 
Een andere interesse is hoogbouw, het is prachtig om te zien hoe die hoge gebouwen blijven staan 
en wat daar allemaal bij komt kijken. Meestal spelen daar andere aspecten een rol dan bij laagbouw. 
lk heb al een masterproject over hoogbouw gedaan en daardoor is de interesse alleen maar grater 
geworden. Dus het integreren van hoogbouw en hout was een logische keuze. 

In eerste instantie ging mijn gedachte uit naar een ontwerpproject, maar omdat de wetenschap
pelijke kant daarvan minder is dan een onderzoekproject, is het een combinatie tussen een onder
zoeks- en ontwerpproject geworden. Deze combinatie is tot stand gekomen, omdat ik zeer praktisch 
ben ingesteld dus het project moet niet alleen theoretisch zijn. 

Tevens wil ik hier nog mijn begeleiders bedanken voor hun hulp bij het afstuderen, ik heb zeer veel 
geleerd van hen. En dan vooral bij het helpen met de verslaglegging, een onderdeel wat niet geheel 
soepel verliep. Maar dankzij hun hulp toch is gelukt. 

Jeroen van den Berkmortel 
Juli 2010 



Samenvatting 
Hout is een van de milieuvriendelijkste bouwmaterialen die er zijn. Omdat het milieu steeds belang
rijker wordt, ligt het voor de hand om meer gebouw in hout uit te voeren. Tot nu toe worden er 
vooral woningen en laagbouw gemaakt met hout. Maar ook hoogbouw is theoretisch mogelijk in hout, 
op die manier kunnen er nog meer houten gebouwen komen. 

In dit verslag is een hoogbouwsysteem opgezet op basis van een ligger-kolomstructuur. Uit de litera
tuurstudie is gebleken dat daarmee het beste hoogbouw in hout kan worden gemaakt. Het hoogbouw
systeem wordt gestabiliseerd met geheel houten infillframes. Omdat dit een nieuw concept is, wordt 
dit als eerste numeriek onderzocht. Daaruit blijkt dat een geheel houten infillframe goed presteert 
en kan worden toegepast als stabiliserend element. Door het te optimaliseren voor het hoogbouw
systeem wordt er het maximale uitgehaald. Dit resulteert in een infillframe gemaakt van twee kruis
lings verlijmde houten panelen van 125mm dik. Welke met buisverbindingen worden gekoppeld aan 
de liggers en kolommen. De maximaal opneembare horizontale puntlast van een infillframe is 400 kN. 
Om te zorgen voor een zo flexibel mogelijk systeem wordt de stramienmaat 7,2m in twee richtingen. 
De verdiepingshoogte is 3,4m, zodat er voldoende ruimte is voor de hoge liggers en de vloer. Voor 
de vloer is gekozen voor een ribbenvloer, deze voldoet het beste aan de gestelde eisen en wordt 
verspringend gelegd. De overspanningsrichting van ieder naastliggend vloerveld is anders. De liggers 
die de vloer dragen worden 240x480mm. Omdat de gevel ook gedragen moet worden door de liggers 
worden de liggers daar groter: 300x520mm. De kolommen worden 440x440mm en alles wordt met 
elkaar verbonden met behulp van staten verbindingsmiddelen. 
Het tweede orde effect en de dynamische vergrotingsfactor van de windbelasting blijken beide niet 
groot te zijn. Ook de veiligheid van het systeem blijkt goed te kunnen worden gewaarborgd met 
tweede draagwegen. 
Aan de brandwerendheid van 90min van het systeem is makkelijk te voldoen. De liggers en kolommen 
zijn dermate groot dat dit geen problemen oplevert. En door de vloeren en de verbindingen te 
beschermen met een verlaagd plafond en een zwevende dekvloer, voldoen die ook. Het verlaagde 
plafond en de zwevende dekvloer zijn ook nodig om voldoende geluidswering te creeren. Om de 
brand snel te blussen worden er overal sprinklers toegepast. 
De maximale hoogte wat mogelijk is met dit systeem is tien lagen, oftewel 34m. Daarbij is de sterkte 
bij windbelasting maatgevend. Het is wel wenselijk om de infillframes nog te beproeven in een lab 
om te kijken of het voorspelde gedrag overeen komt met de werkelijkheid . 
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Latij n hoofd letters 
A Oppervlak 
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G
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G\E Afschuivingsmodulus van het CLT-paneel 
G\E-FrT Gefitte afschuivingsmodulus van het CLT-paneel 
Gk Karakteristieke permanente vloerbelasting 
GQ Afschuivingsmodulus 
G, Afschuivingsmodulus van 'mechanisme 1' 
G
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Afschuivingsmodulus van 'mechanisme 2' 

G
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Afschuivingsmodulus van 'mechanisme 3' 
GA Afschuifstijfheid 
H1igger;max Maximale horizontaalkracht in de verbinding tussen ligger en kolom 
lea-rab Contactgeluidsisolatie gemeten in een lab 
11u.rab Luchtgeluidsisolatie gemeten in een lab 
L · Lengte trekband 
~ Karakteristieke veranderlijke vloerbelasting 
T Dwarskracht 
T; Normaalkracht in een interne trekband 
TP Normaalkracht in een trekband bij de gevel 
T max Maxi male kinetische energie 
V

1
;gger;max Maximale verticaalkracht in de verbinding tussen ligger en kolom 
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a 
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a, 
a3 t 

b' 

Breedte van een latin een CLT-paneel (zie fig. 3.24) 
Horizontale versnelling 
Maximaal toelaatbare horizontale versnelling voor woongebouwen 
Maximaal toelaatbare horizontale versnelling voor kantoorgebouwen 
Tussenafstand van de verbinding 
Belaste randafstand van de verbinding 
Breedte 

cd Dynamische vergrotingsfactor van de windbelasting 
c1 Vormfactor van de windbelasting 
c, Correctiefactor windbelasting 
c,cd Totale dynamische vergrotingsfactor van de windbelasting 
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dr Diameter van de buis bij een buisverbinding 
f Karakteristieke druksterkte evenwijdig aan de vezel c,O,k 
f Rekenwaarde van de druksterkte haaks op de vezel c,90,d 
f e Eigenfrequentie 
fe EEM Eigenfrequentie berekend met Abaqus 
feEl Eigenfrequentie van een buigligger 
fe EI-GA Eigenfrequentie van een buig-afschuifligger 
fe GA Eigenfrequentie van een afschuifligger 
ft.o,k Karakteristieke treksterkte evenwijdig aan de vezel 
fv,o,d Rekenwaarde van de schuifsterkte evenwijdig aan de vezel 
fv,o,k Karakteristieke schuifsterkte evenwijdig aan de vezel 
fv,9o,d Rekenwaarde van de schuifsterkte haaks op de vezel 
h Hoogte 
k Correctiefactor belasting haaks op de vezel c,90 
ke Stijfheid gebouw 
kP Piekfactor van de dynamische windbelasting 
kser Translatiestijfheid van de verbinding 

Lengte 
m Massa 
me Effectieve massa 
n Tweede orde factor 

pd 
pk 
q 
qp 
qQ,k 
s 
t 

ti 
ts 
u 
u 

umax 

utot 
u.c. 
y 

Ymax 
y 
Ymax 

Rekenwaarde van een vlaklast 
Karakteristieke waarde van een vlaklast 
Lijnlast 
Extreme stuwdruk 
Karakteristieke veranderlijke lijnlast 
Afstand tussen de trekbanden 
Dikte van een CLT-paneel (zie fig. 3.24) 
Dikte van een latin een CLT-paneel (zie fig. 3.24) 
Dikte van de staalplaat bij een buisverbinding met staalplaat 
Afstand tussen de latten van een CLT-paneel, de voegbreedte (zie fig. 3.24) 
Vervorming 
Maximale vervorming 
Totale vervorming 
Unity check, moet kleiner zijn dan 1,0 om te voldoen 
Vervorming 
Maximale vervorming 
Snelheid 
Maximale snelheid 

Grieks kleine letters 
ah Verhouding tussen buiging en afschuiving 
yQ, 

1 
Belastingsfactor van de veranderlijke belasting 

y Schuifrek 
0 a;x 

0 v,O,d 
0 v, 90,d 
'[ 

Standaardafwijking van de horizontale versnelling 
Rekenwaarde van de schuifspanning evenwijdig aan de vezel 
Rekenwaarde van de schuifspanning haaks op de vezel 
Schuifspanning 
Momentaanfactor 

\j/0 Momentaanfactor (normaal) 
\j/2 Momentaanfactor (permanente aandeel veranderlijke belasting) 
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1 lnleid·ing 
Het milieu wordt steeds belangrijker en dat betekent dater ook bij gebouwen rekening moet worden 
gehouden met de milieubelasting. Een van de meest milieuvriendelijke bouwmaterialen is hout en 
daarom zou het goed zijn als er meer gebouwd wordt met hout. Tot nu toe worden er vooral woningen 
en laagbouw gemaakt met hout. Maar in theorie is er met hout hoger te bouwen, tot ongeveer 30 
a 40 meter. Door ook hogere gebouwen van hout te maken kan het aandeel houten gebouwen flink 
worden vergroot. 

1.1 Probleemstelling 
Als men vanuit het oogpunt van duurzaamheid meer houten gebouwen wil, zal niet aileen maar naar 
woningen en laagbouw gekeken moeten worden. In Nederland zijn veel woon- en kantoorgebouwen 
van acht tot twaalf lagen. Als die ook worden uitgevoerd in hout, wordt het aandeel nog grater. De 
meeste houten gebouwen worden gemaakt met houtskeletbouw. Die bouwmethode is echter niet 
geschikt om hoog mee te bouwen. Doordat er veel hout loodrecht op de vezel wordt belast is hoger 
dan een laag of zes niet mogelijk. Er zal daarom een andere bouwmethode moeten worden toege
past. Een ligger-kolomstructuur is beter geschikt voor hoogbouw in hout, zoals blijkt uit de litera
tuurstudie. Een ander voordeel van de ligger-kolomstructuur is de flexibiliteit van de bouwmethode. 
Het heeft een heel open structuur, er kunnen bijna overal wanden worden geplaatst en eventueel 
later weer worden weggehaald. Om die flexibiliteit ook te gebruiken in het hoogbouwsysteem, wordt 
het toepasbaar voor zowel woningbouw, als kantoorbouw. 
Meestal wordt een ligger-kolomstructuur gestabiliseerd met schoren. Vanuit de staalbouw is een 
nieuwe ontwikkeling om infillframes toe te passen. Hierbij wordt er een betonnen wanden gebruikt 
om het staten skelet te stabiliseren. Daardoor wordt de betonnen wand niet aileen gebruikt voor het 
constructieve aspect, maar zorgt de wand tevens voor een scheidende functie. In houtbouw kan de 
betonnen wand vervangen worden door een houten wand gemaakt van kruislings verlijmde houten 
panelen. Die panelen zijn daar nog nooit voor gebruikt, dus dat zal onderzocht moeten worden. 

1. 2 Doelstelling 
Het ontwikkelen van een hoogbouwsysteem in hout van circa 30 a 40 meter hoog met een ligger
kolomstructuur, waarbij de stabiliteit wordt verkregen uit houten infillframes, zodat er een goed 
alternatief is voor hoogbouw naast staal en beton. 
Er zijn al verschillende studies gedaan over dit onderwerp, maar dan aileen toegepast op een type 
gebouw of aantonen dat het mogelijk is. Het doel is om een algemeen systeem te ontwikkelen voor 
hoogbouw in hout, een systeem waarmee verschillende gebouwen kunnen worden gemaakt, qua 
afmeting, functie en uitstraling. Op die manier wordt het makkelijker om hout te kiezen, in plaats 
van eerst een hele studie te doen naar de mogelijkheden, zoals dat op dit moment nog zou moeten. 

1 . 3 Werkwijze 
Uit de literatuurstudie zijn verschillende belangrijke punten naar voren gekomen van hoogbouw in 
hout. Deze punten vormen aanleiding tot de doelstelling die hierboven is geformuleerd. Om die doel
stelling te halen worden een aantal stappen genomen welke hier beschreven worden. 
Omdat er nog niets bekend is over de werking van een geheel houten infillframe wordt daar eerst 
onderzoek naar gedaan. Waaruit bestaan de infillframes en hoe kunnen die het beste gebruikt 
worden. Aile onderdelen van het infillframe worden onderzocht op hun invloed op de gehele werking 
van het infillframe. Daarna kan het infillframe geoptimaliseerd worden voor het gebruik in het 
hoogbouwsysteem. 
Het volgende onderdeel is het opzetten van het hoogbouwsysteem. Aile belangrijke constructieve 
aspecten van het systeem zullen worden onderzocht, zoals: stabiliteit, tweede draagwegen, dynami
sche windbelasting, brand, detaillering en uitvoerbaarheid. 
Tenslotte zullen er nog een paar voorbeeld gebouwen worden uitgewerkt met het hoogbouwsysteem, 
zodat duidelijk is water mogelijk is met het systeem en hoe het toegepast moet worden. 

7-foo_!}houwsysfeem in 7-fouf 6 



lnfillframes 

7 



2 lnfillframes 
Bij het constructieve antwerp van een hoogbouw zijn de horizontale sterkte en stijfheid van groot 
belang. Om de horizontale belasting van de wind en aardbevingen op te vangen zijn er stabilise
rende constructies nodig. Die zijn in te delen in twee hoofd groepen: ongeschoorde raamwerken 
en geschoorde raamwerken. Ongeschoorde raamwerken voeren de horizontale belasting af naar de 
fundering doormiddel van rotatiestijve verbindingen tussen de liggers en de kolommen, zie figuur 
2.1 a. Geschoorde raamwerken werken door het toevoegen van schorende elementen en zijn aile 
verbindingen tussen de liggers en de kolommen scharnieren. Deze schorende elementen kunnen bij
voorbeeld windverbanden of kernen zijn, zie figuur 2.1 ben 2.1 c. 

a 

~1 
~~~~ ====:~=~~=~/ 

~~~====~~====~~====~! 

b 

I II I 
~l ll ~ 

I II I 
~t II I 

II 

~ 

II c 

Figuur 2. 1: a: Ongeschoord raamwerk 
b: Geschoord raamwerk met windverbanden 
c: Geschoord raamwerk met kern 

Vaak worden er tussen de liggers en kolommen bouwkundige wanden geplaatst om de verdieping in 
te delen. Die worden vaak ontworpen op basis van brand- en geluidswerendheid en worden als niet 
constructief beschouwd. Vaak komt dit omdat de wanden van 'slappe' materialen wordt gemaakt. 
Maar het komt ook voor dat wel 'stevige' wanden worden gebruikt, zoals wanden van metselwerk 
of beton. Die wanden van beton en metselwerk kunnen ingezet worden om horizontale belastingen 
naar de fundering af te dragen. Echter die werden daarvoor niet gebruikt, voornamelijk vanwege 
ontbreken van kennis over de constructieve werking en het ontbreken van rekenmethodes om de 
stijfheid en sterkte te kunnen bepalen. Het niet meenemen van die wanden heeft grote invloed op 
de krachtswerking van het gehele gebouw. De belastingsafdracht in werkelijkheid is dan anders dan 
berekend door de constructeur en dat blijkt niet altijd veilig te zijn. 

In de jaren 50 is er begonnen met onderzoek naar infillframes, waarbij het frame (de liggers en 
kolommen) alle verticale belasting afdraagt en het infill (de wand) zorgt voor de stabilisatie van het 
frame. De horizontale belasting wordt opgenomen door samenwerking van het infill met het frame. 
Uit die onderzoeken bleek dat een infillframe een interessant alternatief kan zijn voor de bestaande 
geschoorde raamwerken. Echter vanwege de complexe interactie tussen het frame en het paneel en 
de grote hoeveelheid van invloedhebbende parameters is er nog steeds maar weinig bekend over de 
werking van een infillframe. Er zijn ook nog steeds geen geaccepteerde richtlij nen over de sterkte 
en stijfheid van infillframes en daarom is er ook niets over te vinden in de normen. 
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Figuur 2.2: lnfillframe 

In de loop der jaren is er veel onderzoek gedaan naar de werking van infillframes. Dat begon met 
staten frames waarin metselwerk wanden kwamen, die los stonden van het frame. Later werd er 
ook onderzoek gedaan naar infillframes met betonwanden, zowel in het werk gestort beton als ook 
prefab beton. Waarbij ook onderzoek is gedaan naar de verbinding tussen het frame en de wand. 
Er zijn qua verbinding drie types te onderscheiden: niet verbonden infillframes, volledig verbonden 
infillframes en plaatselijk verbonden infillframes, zie figuur 2.3. 

a 6. b ~ D. c ~ D.. 

Figuur 2.3: a: Niet verbonden 
b: Volledig verbonden 
c: Plaatselijk verbonden 

De volledig verbonden infillframes zijn natuurlijk het sterkste en stijfste, maar ze zijn ook moeilijker 
te maken dan niet verbonden infillframes. Daarom zijn er plaatselijk verbonden infillframes ontstaan 
die tussen de volledig verbonden en niet verbonden infillframes in zitten qua sterkte en stijfheid. 

Zover bekend is er nog nooit onderzoek gedaan naar geheel houten infillframes. Dit heeft te maken 
met de traditionele houtbouw, welke niet is gebaseerd op een ligger-kolomstructuur en omdat 
massieve houten wanden niet bestonden. Er wordt bijna alleen gebouwd in houtskeletbouw, hierbij 
zorgen de dragende wanden ook voor de stabiliteit. Houten wanden worden traditioneel opgebouwd 
uit een stijl en regelwerk met plaatmateriaal en die zijn niet geschikt om te gebruiken voor infill
frames. De traditionele houten wanden zijn ontworpen voor een verticale belasting en een beperkte 
horizontale belasting. Terwijl er bij een infillframe alleen grote horizontale krachten in komen. 
Daarom zou het paneel anders opgebouwd moeten worden om efficient te werken. 
Uit de literatuurstudie blijkt dat voor hoogbouw in hout een ligger-kolomstructuur zeer geschikt is. 
En door de ontwikkeling van massief houten wandpanelen (CLT) is het interessant om dit te onder
zoeken. Zou hoogbouw in hout met een ligger-kolomstructuur goed zijn te stabiliseren met houten 
infillframes? 
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3 Numeriek onderzoek naar houten infillframes 
In dit hoofdstuk zal onderzoek worden gedaan naar geheel houten infillframes met behulp van eindige 
elementen modellen. Het gaat hierbij om een eerste aanzet, niet om heel gedetailleerde studie naar 
houten infillframes. Daarvoor is geen tijd in dit afstudeerproject, er zal immers ook nog een hoogbouw
systeem opgezet moeten worden. Het numerieke model zal worden gecontroleerd handberekenin
gen, zie bijlage A. 

3. 1 De uitgangspunten 
De uitgangspunten die hier worden genoemd gelden voor alle onderzoeken in di t hoofdstuk. Het 
belangrijkste uitgangspunt is dater altijd 1e orde lineair elastisch wordt gerekend. Dit houdt in dat 
de maximaal opneembare belasting van het infillframe nooit gehaald kan worden. Voordat die wordt 
bereikt ontstaat er een elastisch-plastisch traject en dat wordt niet meegenomen in de lineaire bere
kening, zie figuur 3.1. Tevens zal de maximaal opneembare kracht begrensd moeten worden, een 1e 
orde lineair elastische berekening gaat oneindig door. Die begrenzing wordt handmatig uitgevoerd 
op het moment dat het werkelijke gedrag van het infillframe afwijkt van de 1e orde lineaire elasti
sche lijn, zie figuur 3.1 . Het niet meer volgen van de 1e orde lineair elastische lijn komt doordat het 
materiaal van het frame, paneel, of verbindingen zich niet meer lineair elastisch gedraagt. Dus door 
te zorgen dat alle materialen niet verder worden belast dan hun lineair elastische traject, wordt 
het gedrag van het gehele infillframe begrensd. Bij het frame en het paneel houdt dit in dat er niet 
verder wordt gegaan dan de karakteristieke waarde van de houtsterkte, zie figuur 3.2. Voor de ver
bindingen wordt hier later nog op terug gekomen . 

F 

..... 
.s::::. 
u 

"' L. 
:::.: 

begrensd 

1e orde lineair elastisch 

Verplaatsing 

Figuur 3. 1: Kracht-verp/aatsingsdiagram van een infillframe 

0 0 

Figuur 3.2: Spannings-rekdiagrammen van hout 

1-foO!J6ouws:;sfeem in 1-fouf 

E 
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Numeriek onderzoek naar houten infillframes 

3.1.1 Opbouw van het infillframe 
Een infillframe bestaat uit een frame (liggers en kolommen), een paneel en verbindingen tussen die 
twee. Voor al deze onderdelen zullen vooraf aannames moeten worden gedaan om ze te kunnen ver
gelijken met de andere onderdelen en om een standaard infillframe te krijgen. 
De afmetingen van het infillframe wordt bepaald vanuit de verdiepingshoogte, welke wordt vast
gesteld op 3,4m. Die maat is gekozen om voldoende ruimte te hebben voor de vloerconstructie en 
zodat er veel ruimte ontstaat voor een verlaagd plafond. Door veel open ruimte te hebben tussen 
de vloer en verlaagd plafond wordt de gehele vloer beter geluidsisolerend, zie de literatuurstudie 
paragraaf 3. 5. 
Het infillframe zal in eerste instantie vierkant worden, hierdoor zijn de liggers en kolommen mak
kelijker met elkaar te vergelijken. Om die reden wordt de afmeting van de liggers en kolommen ook 
hetzelfde. Voorlopig worden die geschat op 400x400mm, op basis van de andere afstudeerprojecten 
van hoogbouw in hout, zie de literatuurstudie. 
De verbinding tussen de liggers en kolommen wordt geschematiseerd als scharnieren, omdat de 
definitieve verbinding nog niet bekend is. Dit zorgt voor een verlaging van de horizontale stijfheid. 
Het creeren van een echt scharnierende verbinding is in de praktijk moeilijk, er zal altijd wel een 
bepaalde mate van rotatiestijfheid zijn. Daarom is dit ten aanzien van de horizontale stijfheid een 
veilige aanname. Door het schematiseren van een scharnierende verbinding kan er wel een onder
schatting ontstaan van de krachten bij de verbinding als er in een later stadium wordt gekozen voor 
een rotatiestijve verbinding. Een rotatiestijve verbinding trekt immers meer belasting naar zich toe 
dan een scharnierende verbinding. Hierdoor zou een onveilige situatie kunnen ontstaan. Echter is 
dit simpel op te lassen. Wanneer de definitieve ligger-kolom verbinding bekend is kan deze in het 
numerieke model worden gestopt. Als het geheel dan een keer opnieuw wordt doorgerekend met de 
juiste rotatiestijfheid zijn de krachten en belastingen wel correct. 
Het paneel wordt gemaakt van Cross Laminated Timber (CLT). Cross Laminated Timber is een soort 
super multiplex, waarbij geen fineerlagen worden gebruikt, maar houten latten die steeds haaks op 
elkaar worden gestapeld en verlijmd, zie figuur 3.3. Deze CLT-panelen worden gebruikt omdat ze 
te krijgen zijn in grote maten (maximaal 4,8x20m), maatvast, sterk en stijf zijn. Bij het standaard 
frame zal worden uitgegaan van een dikte van 216mm. Die dikte is geschat op basis van een paar 
numerieke testen met het infillframe 

Figuur 3.3: Cross Laminated Timber 

3.1.2 Verbindingen tussen het frame en het paneel 

Figuur 3.4: Buisverbinding met dvw 
versterking 
Bran: A.J.M. Leijten 

Verbindingen tussen het frame en het paneel spelen een belangrijke rol bij infillframes, daarom moet 
er een weloverwogen keuze gemaakt worden. Er wordt gekozen voor een buisverbinding (Ligno-Force 
van Lignostone), omdat deze vier keer zo sterk en acht keer zo stijf is als een traditionele verbin
ding met stiften en tevens zeer taai is. Zoals zal blijken zijn dit belangrijke eigenschappen voor een 
verbinding. Als een verbinding sterker en stijver is zijn er minder verbindingen nodig om hetzelfde 
te bereiken. Dat zorgt ervoor dater minder voorbereidend werk is in de fabriek en op de bouwplaats 
minder werk ontstaat. Minder verbindingen leidt dus tot een snellere bouwtijd, uitgaande van een
zelfde assemblage tijd per verbinding en daardoor lagere bouwkosten. 
Bij deze buisverbinding kan er worden gekozen uit vier verschillende buisdiameters: 017,2mm, 
021,3mm, 026,9mm en 033,7mm. Tevens is er de mogelijkheifl om dubbele buizen toe te passen. Er 
zit dan een tweede buis in de verbinding met een kleinere diameter, waardoor de sterkte en stijfheid 
worden verhoogd met ongeveer 20 tot 30%. De dubbele buisverbinding zal in eerste instantie niet 
worden gekozen, er wordt uitgegaan van een enkele buisverbinding. Macht een enkele buisverbin
ding niet voldoen, dan kan altijd nog de dubbele verbinding worden toegepast. 
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Er wordt een buis met een diameter van 21 ,3mm toegepast. Dit heeft voornamelijk te maken met 
de randafstanden die deze verbinding nodig heeft. Die is 3,5 maal de diameter, hierdoor worden de 
verbindingen moeilijk te maken met grotere buizen. Dit is de grootste buis die nog redelijkerwijs is 
in te passen in de detaillering, zie figuur 3.11 tim 3. 13 . 
De buisverbinding van 021 ,3mm heeft een karakteristieke sterkte per snede van 55 kN en een stijf
heid van 53 kN/mm per snede, volgens Leijten [LE198]. In figuur 3.5 zijn de regressielijnen te zien 
van de 017,2mm en 033,7mm buisverbinding te zien. Er zijn geen proeven gedaan met de 021 ,3mm 
buisverbinding, alleen met de 017,2mm en de 033,7mm buisverbindingen in het promotieonderzoek 
van Leijten [LEI98]. Daarom worden die hier als uitgangspunt genomen. De 017,2mm heeft een 
sterkte van 35 kN en stijfheid van 30 kN/mm, de 033,7mm heeft een sterkte van 95 kN en een stijf
heid van 65 kN/mm, volgens Leijten. Te zien is dat de sterkte pas wordt behaald na een lang plastisch 
traject, omdat dit niet voldoet aan de eerder gestelde eis van lineair materiaal gedrag, moet er 
eerder een grens worden gesteld aan de maximaal opneembare kracht van de verbinding. 
De opgegeven stijfheid is de initiele stijfheid van de verbinding. Normaal wordt de stijfheid van een 
verbinding bepaald door een lijn te trekken door de punten van 10% en 40% van de sterkte. Dit levert 
een stijfheid op die 10% lager is dan de opgegeven stijfheid . Voor de 017,2mm buis wordt dit 27 kN/ 
mm en voor de 033,7mm buis 58 kN/mm, zie lijnen 2 en 4 van figuur 3.5. 
Als de sterkte wordt begrensd door het snijpunt van de regressielijn en de stijfheidslijn, om te 
zorgen voor lineair materiaal gedrag, levert dit zeer lage sterkte waardes op. Voor de 017 ,2mm 
buis is dit 16,5 kN en voor de 033 , 7mm buis 42 kN, dit is nag minder dan de helft van de maxi male 
sterkte. In de staalwereld is het normaal om de lineaire sterkte hoger op te laten lopen. Daar wordt 
het snijpunt van de stijfheidslijn met de lineair plastische lijn opgezocht. Dit levert een sterkte op 
van 27 kN (77% van de maximale sterkte) bij de 017,2mm buis en een sterkte van 62 kN (65% van de 
maxim ale sterkte) bij de 033, 7mm buis. 
Wordt dit toegepast op de 021,3mm buis dan wordt de stijfheid 0,9x53=48 kN/mm en de sterkte 
wordt bepaald met lineaire interpolatie: 

F
33

•
7

- F
17

•
2 

X (21,3 -17,2) + F17 ,2 = 
62

-
27 

X (21,3 -17,2) + 27 = 36 kN (65%) 
33,7-17,2 33,7-17,2 

90 

80 

70 

20 

16,5 

10 
1. Regressielijn 017,2mm 
2. Stijfheidslijn 017,2mm gemeten bij 10%- 40% 
3. Regressielijn 033, 7mm 
4. Stijfheidslijn 033,7mm gemeten bij 10% · 40% 

a +---------------~--------------~------~========~======~=== 
0 4 6 8 10 12 14 

Verplaatsing [mm] 

Figuur 3.5: Kracht-verplaatsingsdiagram van een 017,2mm en 0JJ,7mm buisverbinding 
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Numeriek onderzoek naar houten infillframes 

De hierboven genoemde waardes gelden voor een buisverbinding welke hout met hout verbindt. 
Echter er zullen ook buisverbindingen met staalplaten worden toegepast. Deze combinatie van hout 
met staal verbinden is onderzocht door Monne [MONOS], daaruit blijkt dat deze verbinding wat 
stijver is dan een hout op hout verbinding. Veel conclusies daarover waren er echter niet te trekken, 
dus zal uit worden gegaan van dezelfde stijfheid als bij de hout op hout verbinding: 48 kN/mm. 

Voor de sterkte wordt er in het onderzoek van Monne wel een formule gegeven: 
Fk;max = 9,06- 2,42 df- 0,193 t, 

Fk;max Karakteristieke waarde van de maximale opneembare kracht 
van de verbinding per snede 

d, Diameter van de buis 
t, Dikte van de staalplaat 

[3 -1] 

[lkN] 

[mm] 
[mm] 

Uit de formule blijkt dat dikte van de staalplaat weinig invloed heeft op de sterkte van de verbinding, 
daarom wordt voorlopig een dikte aangehouden van 8mm voor de staalplaat. lnvulling in formule 3-1 
Ievert een karakteristieke sterkte op van 44 kN. Omdat er wordt verondersteld dat het gedrag van 
deze verbinding gelijk is aan die van hout op hout, wordt ook hier 65% van de maximaal opneembare 
kracht aangehouden als grens 0,65x44 = 29 kN. 
De rand - en tussenafstanden van de hout op staal verbinding zijn gelijk aan die van de hout op hout 
verbinding. En bedragen volgens de Leijten 3,50 voor de belaste randafstand en 50 voor de tussen
afstand. Dit wordt dan 3,5x22=80mm en 5x22=150mm. 

3.1.3 Opsomming uitgangspunten 
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o Berekeningsmethode: 
20 1• orde lineair elastisch 

o Afmetingen infillframe: 
Hoogte: 3,4m 
Lengte: 3,4m 

o Liggers en kolommen: 
Afmeting: 400x400mm 
Sterkteklasse: GL28h 

EO;ser;rep=12600 N/mm2 

GO;ser;rep=780 N/mm2 
Scharnierend verbonden 

o Paneel : 
Cross Laminated Timber, 216mm dik 

E90;ser;rep=420 N/mm2 
G90;ser;rep=780 N/mmZ 

EO;ser;rep=8250 N/mm2 E90;ser;rep=2750 N/mm2 

GO;ser;rep=518 N/mm2 G90;ser;rep=173 N/mm2 

o Verbinding tussen frame en panel: 
Buisverbinding 021 ,3mm 
Sterkte: hout op hout: 36 kN per snede per verbinding 

hout op staal: 29 kN per snede per verbinding 
Stijfheid : 48 kN/mm per snede per verbinding 
Randafstand: 80mm 
Tussenafstand: 150mm 



3.2 Het numeriek model 
Het doel van het eindige elementen model is om de stijfheid en sterkte van het infillframe te 
bepalen en om meer inzicht te krijgen in het gedrag ervan. Zoals aangegeven wordt alles 2D in de 1 e 

orde lineair elastisch berekend. 
Verdere uitleg over het numerieke model en een analytische controle ervan is te zien in bijlage A. 

3.2.1 Het frame 
Het frame wordt opgebouwd met drie knoops balkelementen gebaseerd op de Timoshenko balk
theorie. Hiervoor is gekozen omdat dwarskrachtvervorming van het frame een rot speelt bij de totale 
vervorming van het infillframe. De balkelementen worden geschematiseerd in het zwaartepunt van 
de doorsnede. Om de afstand tussen de buitenkant van de balk, of de plaats van de verbinding tot 
het zwaartepunt te overbruggen zijn er offsets nodig, zie figuur 3.6. Offsets zijn zeer stijve elemen
ten welke momentvast met de balkelementen worden verbonden. 
De verbinding tussen de ligger en kolom wordt geschematiseerd als een scharnier, zie paragraaf 3.1.1. 

Zwaarteli ·n doorsnede 

Offset 

Figuur 3.6: Offsets 
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Numeriek onderzoek naar houten infillframes 

3.2.2 Het paneel 
Het paneel wordt gemodelleerd met vierknoops plane stress schijfelementen met gereduceerde inte
gratie. Hiervoor is gekozen, omdat die de krachten van de verbindingen tussen het frame en het infill 
beter spreiden, wat ook in de praktijk zal gebeuren. Dit is te zien in figuur 3. 7 tim 3.1 0, daarbij is 
het uitgangspunt steeds hetzelfde: dezelfde liggers en kolommen, dezelfde verbindingen, dezelfde 
belasting en dezelfde netgrootte (80x80mm). Het enige wat veranderd is het type element. In figuur 
3. 7 tim 3.10 gaat het niet om de grootte van de spanningen, maar puur om de spreiding ervan. 
Door de verbinding tussen het frame en het paneel te versimpelen met translatieveren zijn de grootte 
van de spanningen niet correct. De waardes random de verbindingen zullen dan ook verwaarloosd 
moeten worden. Door een sub-model te maken van de gehele verbinding zou dit wel mogelijk zijn, 
maar dat gaat te ver voor dit onderzoek. Het gaat immers om het globale gedrag van het infillframe, 
het is een eerste onderzoek naar water allemaal mogelijk is met een geheel houten infillframe. 
Er wordt een net toegepast van 80x80mm. Dit is gedaan om voldoende elementen te krijgen random 
de verbindingen. Vanwege de randafstand van de verbinding moet er een knoop komen op 80mm 
uit de rand van het paneel om de translatieveer aan vast te maken. Dus de maximaal toepasbare 
netgrootte is 80x80mm. Er is nog een controle gedaan om te kijken of het net fijn genoeg is met een 
net van 40x40mm, het verschil wat daaruit kwam is 0,5% grotere vervorming van het infillframe en 
0,5% grotere kracht in de veren. 
Omdat er 1e orde lineair elastisch wordt gerekend is de numerieke berekening snel klaar. Het net 
grater maken naar het midden van het paneel heeft daardoor weinig zin. 

Figuur 3.7: Spreiding van de spanningen in het 
CLT-panee/ met 4-knoops elementen 

Figuur 3. 9: Spreiding van de spanningen in het 
CLT·panee/ met 8-knoops e/ementen 
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Figuur 3.8: Spreiding van de spanningen in het 
CLT-panee/ met 4-knoops e/ementen 
met gereduceerde integratie 

Figuur 3. 10: Spreiding van de spanningen in het 
CLT-panee/ met 8-knoops e/ementen 
met gereduceerde integratie 



3.2.3 De verbinding tussen frame en paneel 
Om de verbindingen te modelleren zijn er translatieveren nodig met dezelfde stijfheid als die van de 
verbinding zelf. In paragraaf 3.1.2 is er een verbindingsmiddel gekozen: de buisverbinding. De buis
verbinding wordt op drie verschillende manieren toegepast, een keer • normaal, (zie figuur 3.11), een 
keer met een horizontaal slobgat (zie figuur 3.12) en een keer met een verticaal slobgat (zie figuur 
3.13). Hierdoor moet de verbinding ook anders gemodelleerd worden. In het eerste geval, figuur 
3.11, zijn er twee translatieveren nodig, een veer horizontaal en een veer verticaal. Op die manier 
kunnen er krachten worden overgedragen in elke richting. Voor de verbinding met het horizontale 
slobgat van figuur 3.12 is er maar een translatieveer nodig. Er worden namelijk aileen maar verticale 
krachten overgedragen. Bij de verbinding met het verticale slobgat van figuur 3.13 geldt hetzelfde, 
maar worden dan aileen horizontale krachten overgedragen. 
Om de verbinding op de juiste plaats te Iaten aangrijpen op het frame zijn er weer offsets nodig. 

D.V.W. 

I I 

CLT- aneel116 

~---l-~-0-T---~ 

I \\fu& I 
I D.V.W. I 

I 

+---

I 

--+ l~-~~-- --+ 

Figuur 3. 11: Buisverbinding, krachtsoverdracht evenwijdig en haaks op de /iggerl kolom 

Hout 

Buis 

Staal 

CLT- aneel116 I 

+--- ---+ +----- ---

Figuur 3.12: Buisverbinding, krachtsoverdracht aileen haaks op de ligger/kolom 

Hout 

Buis 

Staal laat 
I 

CLT- aneel116 I 

+--- ---+ 

Figuur 3.13: Buisverbinding, krachtsoverdracht aileen evenwijdig aan de liggerlkolom 
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Numeriek onderzoek naar houten infillframes 

3.2.4 Het totale model 
Het totale numerieke model is te zien in figuur 3.14. Dit zal oak het standaard infillframe zijn voor 
alle onderzoeken in dit hoofdstuk. 

Paneel 

Offset 
verbindin 

Kolom 

~--------2~,9_8_m ________ ~,2+1 
3,4m 

Figuur 3. 14: Het totale numerieke model 
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3. 3 De interactie tussen het paneel en het frame 
Om te onderzoeken wat de beste manier is van het verbinden van het paneel aan het frame, worden 
er vier varianten onderzocht. Hierbij is het uitgangspunt steeds hetzelfde, aileen het aantal verbin
dingen en de krachtsoverdracht verschillen per variant. 
Voor de krachtsoverdracht zijn er drie opties: evenwijdig en haaks op de ligger/kolom (zie figuur 
3.11), aileen haaks op de ligger/kolom (zie figuur 3.12) en aileen evenwijdig aan de ligger/kolom 
(zie figuur 3.13). De laatste optie, waarbij er aileen krachten evenwijdig aan de ligger of kolom 
kunnen worden overgedragen, wordt twee keer onderzocht. Een keer met evenveel verbindingen 
als de andere opties en een keer met meer verbindingen. Dit, om snel een inzicht te krijgen over de 
invloed van het aantal verbindingen. Later zal hier nog dieper op worden ingegaan, maar voor nu is 
het al handig om te weten welke kant het op zal gaan. Hierdoor komen er in totaal vier varianten, 
zie figuur 3.15 tim 3.18. 

J_ 
FH;u~ 1.-0--.......--------__,!.....,.....--o-, 

2,98m 
3,4m 

Figuur 3. 15: Variant 1, 16 verbindingen 
Krachtsoverdracht haaks en evenwijdig 
aan ligger/kolom (zie fig. 3. 11) 

2,98m 

-t 
3,4m 

·--------~----------~ 

E E 
00-.r 
a- -NM 

Figuur 3. 17: Variant 3, 16 verbindingen 
Krachtsoverdracht aileen evenwijdig 
aan liggerlkolom (zie fig. 3.13) 

7-foD_Jhouws:;steem in 7-fou{ 

~ 
F 0300 =150mm If\ 
H;u~ ~--....,.-----------,.-1-..-----o-... 

2,98m 
3,4m 

Figuur 3. 16: Variant 2, 16 verbindingen 
Krachtsoverdracht aileen haaks 
op ligger/kolom (zie fig. 3.12) 

2,98m 
3,4m 

E E 
00-.r a- ~ 
f'iM 

Figuur 3. 18: Variant 4, 68 verbindingen 
Krachtsoverdracht aileen evenwijdig 
aan ligger/kolom (zie fig. 3.13) 

18 



Numeriek onderzoek naar houten infillframes 

3.3.1 De resultaten 
De varianten zijn numeriek geanalyseerd (zie hoofdstuk 3.2) om ze te kunnen vergelijken, de resul
taten daarvan zijn te zien in tabel 3-1 tim 3-3. 

Horizontale Translatie Totaal aantal 
FH•uflw. verplaatstns Stijfhefd verblndtngen Fverb·mu Hua•·max Vu....-;max 

Variant 1 250 kN 6,0 mm 42 kN/mm 16 30 kN 226 kN 43 kN 

Variant 2 250 kN 16,6 mm 15 kN/mm 16 51 kN 122 kN 128 kN 

Variant 3 250 kN 6,6 mm 38 kN/mm 16 31 kN 241 kN 9 kN 

Variant 4 250 kN 3,8 mm 66 kN/mm 68 10 kN 241 kN 9 kN 

Tabel 3-1: Vergelijking tussen de varian ten, krachtgestuurd met een horizon tale punt/ast van 250kN 

Horizon tale Translatie Tota!lll aantal 
FH·ultw. verplaatstns Stijfheld verbtndtngen Fverb·max Hu....:max Vu....:max 

Variant 1 462 kN 11,0 mm 42 kN/mm 16 56 kN 417 kN 80 kN 
Variant 2 167 kN 11,0 mm 15 kN/mm 16 34 kN 82 kN 85 kN 
Variant 3 416 kN 11,0 mm 38 kN/mm 16 51 kN 400 kN 15 kN 

Variant 4 725 kN 11,0 mm 66 kN/mm 68 28 kN 698 kN 27 kN 

Tabel 3-2: Vergelijking tussen de varianten, verp/aatsingsgestuurd met een verplaatsing van hi 300= 11mm 

Horizontale Translatie Totaal aantal 
FH·ultw. verplaatstns Stijfhetd verblndlngen Fverb·mu Hll-:mu v . ....,:miiX 

Variant 1 241 kN 5,7mm 42 kN/mm 16 29 kN 218 kN 42 kN 
Variant 2 143 kN 9,5 mm 15 kN/mm 16 29 kN 70 kN 73 kN 
Variant 3 236 kN 6,2mm 38 kN/mm 16 29 kN 227 kN 9 kN 
Variant 4 739 kN 11 ,2 mm 66 kN/mm 68 29 kN 712 kN 27 kN 

Tabel 3-3 : Vergelijking tussen de varianten met een maximaal opneembare be/asting voor de verbindingen per 
snede 

FH . ;u1tw. 

Horizontale verplaatsing 
Translatie stijfheid 

Totaal aantal verbindingen 

Fverb;max 

H ligger; max 

v ligger; max 

Uitwendige horizontale puntlast in de linker bovenhoek 
Gemeten in de linker bovenhoek 
Translatie stijfheid van het infillframe (uitwendige horizontale 
puntlast gedeeld door de horizontale verplaatsing) 
Totale aantal verbindingen van het infillframe 
Maximale kracht die er in een verbinding komt per snede 
Maximale horizontaalkracht over te brengen door de verbinding 
tussen de ligger en kolom, zie figuur 3.19 
Maximale verticaalkracht over te brengen door de verbinding tussen 
de ligger en kolom, zie figuur 3.19 

VIl 
Htlgger;max.,__\r--------

. Ligger 

Kolom 

Figuur 3. 19: Krachten tussen de ligger en kolom 
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3. 3. 2 De voor- en nadelen van de varianten 
Variant 1 
- Deze variant is de een na stijfste, het verschil met variant 4 is ongeveer 60%. Dat is veel maar 
gezien het lage aantal verbindingen is dit niet slecht. De verbindingen werken bij variant 1 dus veel 
effectiever dan bij variant 4. Een nadeel daarvan is wel dat er meer belasting in de verbinding komt. 

- De horizontaalkracht in de verbinding tussen de ligger en kolom is groot, maar deze kracht zal voor 
een groot deel worden opgeheven door de horizontaalkracht die er ontstaat door het infillframe wat 
erboven/eronder komt te staan. Bij het erboven/eronder staande infillframe zal die horizontaal
kracht namelijk de tegenovergestelde kant uit gaan. 

- De verticaalkracht in de verbinding tussen de ligger en kolom is groot, zelfs vijf keer groter dan bij 
variant 3. Dat is ongunstig, deze verticaalkracht wordt namelijk versterkt door het boven- I onder
staande infillframe en zal ongeveer verdubbeld worden. 

- Er komt vloerbelasting uit de ligger in het paneel, omdat de verbinding tussen het frame en het 
paneel geen slobgaten heeft. Als er vloerbelasting in het paneel komt zorgt dit voor extra belasting 
op het paneel en de verbindingen tussen het frame en het paneel, tevens verlies de ligger een deel 
van zijn functie. Dit is daarom ongewenst. 
Variant 2 
Variant 2 is totaal niet efficient. Het is niet stijf, er ontstaan zowel grote krachten in de verbinding 
tussen frame en paneel, als in de verbinding tussen ligger en kolom. En ook hier gaat de vloerbelas
ting uit de ligger het paneel in. 
Variant 3 
- De stijfheid en krachten in de verbinding zijn bijna gelijk aan die van variant 1. Krachtsoverdracht 
haaks op het frame is dus weinig effectief, het verschil in stijfheid tussen variant 1 en 3 is ongeveer 
10%. 
- Ook hier is de horizontaalkracht in de verbinding tussen de ligger en kolom is groot, maar zoals al 
gezegd Ievert dit geen probleem op. 

- De verticaalkracht in de verbinding tussen de ligger en kolom is zeer laag bij deze variant, iets wat 
zeer gunstig is. 
- Door de verticale slobgaten in de verbindingen tussen het frame en het paneel zal er geen vloer
belasting uit de ligger in het paneel komen ook iets wat gunstig is. 
Variant 4 
Deze variant is qua krachtswerking hetzelfde als variant 3, aileen worden er veel meer verbindingen 
toegepast. 

- Dit is ver weg de stijfste variant, dat is natuurlijk gunstig, maar daarvoor zijn wel veel verbindingen 
nodig. Zelfs ruim vier keer zoveel als bij de andere varianten en die zijn niet vier keer zo slap, dus 
erg effectief zijn al die verbindingen niet. 

- Doordat de verbindingen tussen het frame en pan eel hetzelfde zijn als bij variant 3, zijn ook de 
krachten in de verbinding tussen ligger en kolom verhoudingsgewijs hetzelfde. 

- Vloerbelasting is ook nu weer geen probleem dankzij de verticale slobgaten. 

Translatte Totaal aantal 
FH·ultw. Sttjfhetd verbtndtngen Fverb:max H,,..,.:lllllll v.._,.lmiX Totaal 

Variant 1 + + + +I- - +I-

Variant 2 -- -- + - + --

Variant 3 + + + +I- - ++ 

Variant 4 ++ ++ -- ++ -- ++ 

Tabel 3-4: Overzicht van de voor- en node/en, hoe hoger het totaal hoe beter de varian t 
( -- = 1' . = 2, +I- = 3, + = 4, ++ = 5) 

3.3.3 Conclusie 

20 
13 
22 
22 

Variant 3 wordt gekozen, omdat daar de verbindingen het effectiefste werken en er bijna geen 
nadelige krachten komen in de verbinding tussen de ligger en kolom. Tevens komt er geen vloer
belasting uit de ligger in het paneel, het paneel werkt daardoor zoals het bedoeld is en de ligger 
blijft zijn functie behouden. 
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Numeriek onderzoek naar houten infillframes 

3.4 De invloed van de onderdelen op de stijfheid van het infillframe 
Het is van belang om te weten welke onderdelen het meeste invloed hebben op de stijfheid van 
het infillframe om de optimalisatie ervan te vergemakkelijken. De uitgangspunten hierbij zijn weer 
hetzelfde als bij hoofdstuk 3.1, hieronder wordt er een beknopt overzicht van gegeven . 
De uitgangspunten: 

o Verdiepingshoogte: 
o Lengte: 
o Liggers en kolommen: 
o CLT-paneel: 
o Speling tussen paneel en frame: 
o Totaal aantal verbindingen: 
o Werking verbindingen: 
o Sterkte verbinding: 
o Stijfheid verbinding: 
o Belasting: 

, 1 2,98m 
+--+------

3,4m 

Figuur 3.20: Het standaard infil/frame 
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3,4m 
3,4m 
400x400mm 
216mm 
10mm 
16 

GL28h 

aileen evenwijdig aan de ligger/kolom 
58 kN per verbinding (2x 29 kN/snede) 
96 kN/mm per verbinding (2x 48 kN/mm/snede) 
250 kN puntlast in de linker bovenhoek 



3.4.1 Het CLT-paneel 
Een van de belangrijkste onderdelen van een infillframe is het CLT-paneel , deze moet immers zorgen 
voor de stijfheid van het geheel. Cross Laminated Timber (CLT) is een relatief nieuw product, waarvan 
nog niet alle eigenschappen goed zijn onderzocht. Dat geldt voornamelijk voor de eigenschappen 
in het vlak, terwijl die nu net nodig zijn bij infillframes. Daarom worden er eerst numerieke testen 
gedaan op het paneel zonder het frame mee te nemen . 
De CLT-panelen die worden toegepast zijn van Finnforest, zij noemen hun panelen Lenotec. Finnforest 
geeft zelf materiaaleigenschappen op voor hun panelen, waarbij ze uitgaan van hout met een sterkte
klasse van C24 [FIN06]. De materiaaleigenschappen hebben ze verdeeld over de lagenopbouw. Als er 
wordt gekeken naar het simpelste paneel, wat 51 mm dik is (3x 17mm), dan zitten de twee buitenste 
lagen evenwijdig aan elkaar en de middelste laag staat daar haaks op. Alle materiaaleigenschappen 
van dit paneel worden daarom ook zo verdeeld, dus met een verhouding van 1/3 en 213. De elastici
teitsmodulus van C24 is 11.000 N/mm2 • Bij het CLT-51 paneel is er een E-modulus in de ene richting 
te vinden van 213 x 11.000 = 7.330 N/mm2 over de gehele dikte van het paneel. En in de andere 
richting van 1/3 x 11.000 = 3.670 N/mm2 • Alle materiaaleigenschappen worden op deze manier 
berekend. De validatie van deze benadering ontbreekt echter. 

De eerste testen met alleen het paneel zijn te zien in figuur 3.21. Hierbij is gekeken naar de orienta
tie van het paneel. De vervorming wordt gemeten in de linker bovenhoek en is te zien in figuur 3.22. 

F=250~ F=250~ 
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"' ' Rlc:htl .. deklaaa 

I 
!' 

I 
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3m 3m 

Richting 1 Richting Z 

Figuur 3.21: Testen van alleen het CLT-paneel 
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Figuur 3.22: Vervorming van het CLT-paneel 

Te zien is dat hoe het paneel wordt geplaatst en de dikte veel invloed hebben op de stijfheid. Het 
grillige verloop van richting 2 heeft te maken met de laagopbouw van het paneel. Als de dikte van 
het paneel oploopt wil dat nog niet zeggen dat alle lagen dikker worden. De laagopbouw bij een 
paneel van 51mm dik is 17-17-17mm, bij 61mm 17-27-17 en bij 71mm 27-17-27. En omdat bij richting 
2 voornamelijk de middenlaag van belang is, is het logisch dat de lijn zo verloopt. De vervorming van 
het CLT-paneel komt voornamelijk door afschuiving, zie bijlage A.2 
De vervorming bij richting 1 loopt van 18mm naar 3mm, dat is een zeer groot verschil. Daarom is 
het verstandig nog eens goed te kijken of de opgegeven materiaaleigenschappen wel goed zijn. De 
Technische Universiteit van Graz heeft veel onderzoek gedaan naar Cross Laminated Timber en zij 
houden er een andere theorie op na over het gedrag ervan [M0006). Bij de TU Graz gaan ze uit van 
een dwarskrachtgedrag wat bestaat uit een pure dwarskrachtvorm gecombineerd met een torsie 
tussen de lagen, zie figuur 3.23. 

(a) , , 

planes of 
symmetry 
(in_l:-direction) 

/ 
/ 

--
~ 

z 

+ 
Figuur 3.23: Het dwarskrachtgedrag van Cross Laminated Timber vo/gens de TU Graz 
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3.4.1.1 Analytische uitwerking volgens de TU Graz 
Het eerste mechanisme is de pure dwarskracht, zoals te zien in figuur 3.23b. Deze dwarskrachtvorm 
komt voor in homogene platen met een cont inue lagenstructuur en werkt over de gehele dikte van 
het element. De afschuivingsmodulus die hier bij hoort is die evenwijdig aan de vezelrichti ng, dus 
G = G

0
• 

r T G x T G 
y = -=-- =}-r = -1- =} ___1_=1 1 G1 Gx t Gx t G 

Y, 
't 

G, 
T 
G 
t 

Schuifrek van mechanisme 1 
Schuifspanning 
Afschuivingsmodulus van mechanisme 1 

Dwarskracht 
Afschuivingsmodulus hout 
Totale dikte CLT-paneel, zie figuur 3.24 

[3-2] 

[N/mm2] 

[N/mm2] 

[N] 
[N/mm2

] 

[mm] 

Het tweede mechanisme is een vorm van torsie tussen de lagen, zie fig. 3.23c. Di t wordt versimpeld 
tot een normale torsie van een balk welke loopt in de richting van de plaatdikte (Z-as fig. 3.23) en 
wordt belast door tegengestelde torsiemomenten. Er wordt verondersteld dat er simpele polaire 
torsie ontstaat en welving van de doorsnede wordt niet meegenomen. Het orthotrope afschuivings
gedrag wordt verwerkt in een effectieve afschuivingsmodulus G.rr = (G0+G90)/2. 

Schuifrek van mechanisme 2 
Afschuivingsmodulus van mechanisme 2 
Effectieve afschuivingsmodulus voor orthotroop gedrag 
Latdikte van het CLT-paneel, zie figuur 3.24 
Latbreedte van het CLT-paneel, zie figuur 3.24 

Deze twee mechanismes worden bij elkaar opgeteld tot een formule. 

_ _ T ( 1 3 G ( ti J
2

] G1+2 _ 1 _ 
YTotaal - y 1 + y 2 - G X t X + Geff a ==} G - ~ + _Q_ - ___ G_ (_ti- J""""2 

G G 1+3- -
1 2 Geff a 

ti 
~ 

... I 

-.--a 1 

-+ ut" --
8 1 
·-'-__ F 

glue Interface 
I 
I - ---~ - --

I 
I 

Voeg ~ I 
F ~ 

., 

~ 

.... 

[3-3] 

[N /mm2] 

[N / mm2
] 

[mm] 
[mm] 

[3-4] 

F 

f 

Fi~uur 3.24: Toelichtin~ van de symbolen Fi~uur 3.25 Mechanisme 3 
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Wat nu nag niet meegenomen is is het effect van een voegbreedte tussen de latten, mechanisme 3. 
Latten in de zelfde laag worden meestal niet onderling verlijmd en als dit wel gebeurd is het aan
nemelijk dat door het werken van het hout de lijmnaden na verloop van tijd weer open gaan staan. 
Die voegen worden behandeld als uitkragende liggers, zie figuur 3.25. Omdat die liggers zo kart zi jn 
wordt oak de dwarskrachtvervorming meegenomen. 

G
1

~+
3 

= u ( G l G (\ J
2 

( u )
2 

G ( u J
3 

1+ - 1+2- +3 - - _l 1+- +2--
a GQ Geff a a E a 

E 

Afschuivingsmodulus van mechanisme 1 +2+3 
Afstand tussen de latten, voegbreedte, zie figuur 3.24 
Onbekende afschuivingsmodulus 
Door terug te rekenen met de formules uit [M0006] blijkt GQ=G te werken 
Elasticiteitsmodulus hout 

[3-5] 

[N/mm2
] 

[mm] 
[N/mm2

] 

Deze formule is gecontroleerd met een eindig elementen model en daaruit bleek dat de formule 
behoorlijk overeenkomt met het numerieke model. Het gedrag is hetzelfde, maar de waardes zijn 
wat anders. Daarom wordt curve-fitting toegepast op de formule 3-5, er wordt een aFE-FIT ge'intro
duceerd. In het artikel van de TU Graz [M0006] worden de functies voor ortho en iso omgedraaid , 
bij 3-6 staan ze goed weergegeven. Er is oak nag een test gedaan door de TU Graz in het lab om de 
formule te controleren. Daaruit volgt een goede overeenkomst tussen de G\E van formule 3-7 en de 
gevonden effectieve afschuivingsmodulus in het lab, 3% verschil. 

( 

t. J-0,80 
aFE-FIT;ortho = 0, 45 X ; ( 

t J-0,7l 
aFE-FIT;iso = 0, 32 X ~ [3-6] 

G.FE-FIT - G.FE 
- --:------:-------- ---:;------:;-------::-==--

G u( G l G (tJ

2

( uJ

2 

G(uJ
3 

G 1 + - 1 + 2- + aFE-FIT X 3- - _l 1 + - + 2 - -
a GQ Geff a a E a 

[3-7] 

G. FE"' 1 + ~[1 + 2_£]+ aFE-FIT x 3~(ti J2 (1 + ~)2 + 2Q(~J3 
a GQ Geff a a E a 

G 

[3-8] 

aFE-FIT Correctiefactor voor formule 3-5, om overeen te komen met het numerieke model van de 
TU Graz 

G*FE-FIT Gefitte effectieve afschuivingsmodulus van het CLT-paneel 
G*FE Effectieve afschuivingsmodulus van het CLT-paneel 

Als de formule 3-8 wordt toegepast op de panelen van Finnforest moeten de volgende waardes 
worden toegepast: 
G 690 N/mm2 

69 N/mm 2 

690 N/mm 2 

379,5 Nlmmz 
105mm 

u Omm, 3,5mm, 5mm 

(690+69)12 

ti 17mm, 22mm, 27mm, 35,5mm, 40,5mm 
E 11.000 Nlmmz 

Hierbij worden drie verschillende situaties worden vergeleken, een keer zonder voeg tussen de latten 
u = Omm, een keer met een gemiddelde voegbreedte u = 3,5mm en een keer met een grate voeg u 

= 5mm. Er worden twee verschillende latdiktes gebruikt door Finnforest in hun panelen: 17mm en 
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27mm. En omdat het gaat om de werking tussen de lagen in plaats van de lagen zelf ontstaat er ook 
een situatie waar een lat van 17mm dik tegen een lat 27mm dik komt uit de volgende laag. Daarom is 
in dat geval het gemiddelde genomen en wordt er in dat geval gerekend met een laagdikte van 22mm. 
Bij de panelen met een dikte vanaf 142mm komt het voor dat twee lagen van 27mm in dezelfde 
richting naast elkaar liggen. In feite worden hier dan latten gecreeerd van 54mm dik, deze latten 
liggen altijd naast enkele latten in de andere richting. De combinatie van twee keer 54mm naast 
elkaar in een andere richting komt nooit voor. De gemiddelde dikte van 54mm en 17mm is 35,5mm 
en de gemiddelde dikte van 54mm en 27mm is 40,5mm. 

G FE u=O u = 3,5 u=5 

tt = 17 541 495 477 
tt = 22 501 459 444 
tt = 27 466 428 413 

tt = 35,5 414 380 368 
tt = 40,5 387 356 345 

Tabel 3-5: Afschuivingsmodu/us volgens de TU Graz 

Om de afschuivingsmodulus van een CLT-paneel te bepalen, wordt het gemiddelde genomen van 
de laagopbouw. Dus bij het paneel van 51mm dik is de opbouw 17-17-17 en zijn er twee contact
vlakken tussen de lagen. Als we dan aannemen dat er geen voeg is (u=O) dan wordt de G"FE van dit 
paneel (541+541 )/2 = 541 N/mm 2 • Bij het paneel van 105mm dik is de opbouw 27-17-17-17-27, met 
vier contactvlakken, waarbij de buitenste contactvlakken de dikte van de laag verschilt . Hier wordt 
de afschuivingsmodulus van het paneel (501+541+541+501)/4 = 521 N/mm 2 , zonder voeg tussen de 
latten. De afschuivingsmoduli volgens de formule van de TU Graz van alle panelen zijn te vinden in 
tabel 3-6. 
De afschuivingsmodulus is nu ook niet meer afhankelijk van de richting van het paneel, het gaat om 
de werking tussen de lagen en niet de lagen zelf. Voor de elasticiteitsmodulus geldt dit niet, die is 
nog wel afhankelijk van de richting. En omdat het paneel in richting 1 het stijfste is (zie fig. 3.22), 
wordt die richting aangehouden voor de elasticiteitsmodulus bij figuur 3.26. 

G°FE u=O u = 3,5 u=5 
CLT-51 541 495 477 
CLT-61 501 459 443 
CLT-71 501 459 443 
CLT-81 466 428 413 
CLT-85 541 495 477 
CLT-95 521 477 460 

CLT-105 521 477 460 
CLT-115 501 459 443 
CLT-125 484 444 428 
CLT-135 466 428 413 
CLT-142 458 420 406 
CLT-162 427 392 379 
CLT-169 458 420 406 
CLT-189 427 392 379 
CLT-196 414 380 368 
CLT-216 387 356 345 
CLT-243 440 404 390 
CLT-257 479 439 425 
CLT-267 414 380 368 
CLT-297 387 356 345 

Tabel 3-6: Afschuivingsmodu/i van de CLT-panelen, vo/gens de TU Graz 
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Wat op valt in figuur 3.26 , is dat de afstand tussen de latten (u) weinig invloed heeft op de stijfheid 
van de CLT-panelen, er is ongeveer 8% verschil tussen geen voeg en een voeg van 5mm. Omdat het 
zeer waarschijnlijk is dater na verloop van tijd voegen ontstaan door het werken van het hout, wordt 
in het vervolg een voeg van 3,5mm aangehouden. 

3.4.1 .2 Vergelijking theorieen Finnforest en TU Graz 
Zoals al beschreven zijn de afschuivingsmoduli bij de theorie van de TU Graz niet meer afhankelijk 
van de richting van het paneel. Daardoor wordt de elasticiteitsmodulus van het paneel bepalend voor 
de richting. Dit in tegenstelling tot de theorie van Finnforest waar de afschuivingsmodulus bepalend 
is. De elasticiteitsmodulus in richting 2 is grater dan in richting 1 (zie bijlage A.2), daarom is het 
paneel in richting 2 stijver, zie figuur 3.27. 
De theorie van Finnforest heeft een lagere stijfheid vergeleken bij de theorie van de TU Graz. Tevens 
is de theorie van de TU Graz aannemeli jker, die is numeriek en experimenteel geverifieerd. Daarom 
wordt in alle verdere onderzoeken uitgegaan van de theorie volgens de TU Graz met een voegbreedte 
van 3,5mm. 
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Figuur 3.26: Vervorming van het CLT-paneel , volgens theorie TU Graz 
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Figuur 3.27: Vergelijking tussen de theorie van de TU Graz en de theorie van Finnforest 

Rtchttng O't Bu k ft Bu k O'c Bu k fc Bu k 

1 3,69 10,50 3,72 15,75 
2 3,73 10,50 3,76 15,75 

Rtchttng O't Bl k ft Bl k <Jc Bl k fcat,k <Jy k 

1 3,06 3,50 3,08 5,25 1,36 
2 3,09 3,50 3,11 5,25 1,34 

Tabel 3-7: Vergelijking tussen de spanningen van een 216mm dik CLT-paneel 

Karakteristieke trekspanning in de buitenste lagen 
Karakteristieke treksterkte van de buitenste lagen 
Karakteristieke drukspanning in de buitenste lagen 
Karakteristieke druksterkte van de buitenste lagen 
Karakteristieke trekspanning in de binnenste lagen 
Karakteristieke treksterkte van de binnenste lagen 
Karakteristieke drukspanning in de binnenste lagen 
Karakteristieke druksterkte van de binnenste lagen 
Karakteristieke schuifspanning 
Karakteristieke schuifsterkte 
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3.4.1.3 lnvloed CLT-paneel 
Als de CLT-panelen weer in het standaard infillframe worden geplaatsen, zie figuur 3.20, en kijken 
naar de vervorming ervan, is het verloop minder grillig bij de dunnere panelen, zie fig. 3.28. Het 
infillframe lijkt het grillige verloop van de CLT-panelen te dempen, maar de sprongen bij een andere 
lagenopbouw zijn nog wel duidelijk aanwezig. Het verschil tussen richting 1 en 2 is nagenoeg helemaal 
weg, zowel qua stijfheid als qua sterkte, zie tabel 3-7. Richting 1 is iets gunstiger wat betreft de 
spanningen, maar wel iets minder stijf. Bij richting 2 is dat precies omgekeerd. Daarom is het ver
standig hier nog meer onderzoek naar te doen in een lab. Waardoor beter de gunstigste richting te 
bepalen is. Vanaf hier zal er verder wordt gewerkt met het paneel in richting 1. 
Om de invloed van de CLT-panelen op de stijfheid te kunnen vergelijken met de andere onderdelen 
van het infillframe, is het overzichtelijker om dat te doen in een gezamenlijke grafiek. Die grafiek is 
te zien in figuur 3.34, waarin naast figuur 3.28 ook de nog te beschrijven overige invloeden, § 3.4.2 
en§ 3.4.3, zijn verwerkt. 
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3.4.2 De liggers en kolommen 
Om de invloed van de afmetingen van de liggers en kolommen te bepalen, worden eerst de kolommen 
onderzocht met gelijk blijvende liggers, waarna de liggers worden onderzocht met gelijkblijvende 
kolommen. De standaard afmeting van de liggers en kolommen is 400x400mm. De afmetingen die 
worden onderzocht lopen van 200x200mm op tot 700x700mm met stappen van 50x50mm. Dit zijn 
geen gebruikelijke afmetingen voor de liggers, maar het gaat om de stijfheid van de liggers en 
kolommen en wat dat doet ten opzichte van de gehele stijfheid van het infillframe. Het gaat hier 
tenslotte om inzicht te krijgen in het gedrag en niet om de absolute waardes in dit stadium. 
Het uitgangspunt is ook hier weer het standaard infillframe van figuur 3.20. 

De invloed van de afmetingen van de ligger is minimaal rond de realistische waardes, zie figuur 
3.29. De kolommen hebben meer invloed, maar echt veel is het nog niet. Dat is voordelig, omdat de 
gekozen afmetingen in het huidige model waarschijnlijk niet hetzelfde zullen zijn dan die van het 
uiteindelijke infillframe. 
Om de invloed van de liggers en kolommen te kunnen vergelijken met de andere onderdelen worden 
deze gegevens weer in de totaalgrafiek opgenomen,zie fig . 3.34. 
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3.4.3 De verbindingen 
De invloed van de verbindingen op de totale stijfheid van het infillframe is op te delen in drie cate
gorieen: de stijfheid van de verbindingen, de plaats van de verbindingen en het aantal verbindingen. 

3.4.3.1 De stijfheid van de verbindingen 
Om te kijken wat de invloed is van de stijfheid van de verbindingen wordt er een test gedaan met 
verschillende translatiestijfheden. De standaard translatiestijfheid per verbinding is 96 kN/mm, zie 
paragraaf 3.4. Er wordt gevarieerd tussen 0,5 maal en 2 maal de standaard stijfheid, zodat iedere 
mogelijke buisverbinding qua stijfhied mee is genomen. 

Wat opvalt in figuur 3.30, is dat de stijfheid van de verbindingen behoorlijk veel invloed heeft. Echter 
is de stijfheid afhankelijk van de gekozen buisdiameter en die ligt al vast. Zoals al besproken is er 
wel de mogelijkheid om een dubbele buisverbinding toe te passen van 021,3+017,2mm. Die heeft 
een stijfheid van 0, 9x71 x2=128 kN/mm per verbinding. Met de dubbele buis is een verbetering te 
halen van 9% in de totale stijfheid van het infillframe ten opzichte van de enkele 021 ,3mm buis. 
Ook deze lijn wordt vergeleken met de andere onderdelen in een grafiek, zie figuur 3.34. 
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3.4.3.2 De plaats van de verbindingen 
Om de invloed van de plaats van de verbindingen te onderzoeken is er eerst een beginsituatie nodig. 
Als beginsituatie wordt er gekozen om aile hoeken van het paneel te verbinden met een verbinding 
aan de ligger en een aan de kolom, zie fig. 3.31. De plaats van de verbinding is telkens gemeten vanaf 
de dagkant van de ligger of kolom, de 200mm om de halve ligger-, of kolomafmeting te overbruggen 
wordt dus niet mee genomen. 

Om te bepalen of er ook verschil zit in de plaats van de verbinding bij de ligger of kolom, wordt bij 
het andere onderdeel de verbinding op de beginplaats gehouden. Dus als de plaats van de verbin
ding wordt onderzocht op de liggers blijven de verbindingen van de kolommen op hun begin plaats 
van 300mm. Bij het verplaatsen van de verbinding, verplaatsen allebei de verbindingen per ligger of 
kolom, zodat het geheel symmetrisch blijft. Aangekomen bij de middelste plaats (1500mm) zitten 
daar dan twee verbindingen over elkaar. In de praktijk zit hier dan een verbinding met dubbele stijf
heid. Deze situatie is dan ook uitsluitend als uiterste situatie opgenomen. 

3,4m 

Figuur 3.31: Plaats van de verbindingen 
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Wat op valt in de grafiek van figuur 3.32, is dater tot 1050mm bijna geen verschil zit in de vervor
ming van het infillframe. De plaats van de verbindingen heeft dus weinig invloed op de stijfheid van 
het infillframe. Dit heeft te maken met de werking van de verbinding, omdat er aileen maar krachten 
evenwijdig aan de liggers/kolommen worden overgedragen . 
Het is gunstig dat de plaats van de verbindingen weinig ui tmaakt, dat geeft de mogelijkheid voor 
meer ruimte bij de ligger-kolom verbinding. 
Dit onderdeel is moeilijk te vergelijken met de andere onderdelen, omdat de beginsituatie anders 
is. Het aantal verbindingen is anders, zie figuur 3.20. Daarom wordt het niet meegenomen bij de 
totale vergelijking in figuur 3.34. Bij de optimalisatie zal hier natuurlijk wel rekening mee worden 
gehouden . 
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3.4.3.3 Het aantal verbindingen 
Bij het bepalen van de invloed van het aantal verbindingen op de stijfheid van het infillframe, wordt 
weer zoveel mogelijk uitgegaan van de beginsituatie zoals die ook was bij alle andere testen, zie 
fig . 3.20. Dit houdt in dat bij het bepalen van de invloed op de liggers, de kolommen het aantal 
verbindingen heeft zoals in het begin is vastgesteld. Dit betekent dat er dan op de kolommen vier 
verbindingen zitten. Het toevoegen van het aantal verbindingen gebeurt weer vanaf de hoeken naar 
binnen toe, dus bij twee verbindingen zitten er alleen op de uiterste hoeken verbindingen. 

Het maakt weinig uit waar er verbindingen worden bij geplaatst. De stijfheid ten gevolge van het 
aantal verbindingen op de liggers of kolommen ontloopt elkaar niet veel. Zoals verwacht heeft het 
steeds minder nut om verbindingen toe te voegen als er al veel verbindingen aanwezig zijn. 
Om te zien wat de invloed op de stijfheid is, vergeleken met de andere onderdelen, wordt ook deze 
grafiek toegevoegd in de totale grafiek, zie figuur 3. 34. 
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3.4.4 Het totale infillframe 
Nu alle losse onderdelen onderzocht zijn worden ze samengevoegd in een grafiek, zodat in een keer 
duidelijk is wat de meeste invloed heeft op de stijfheid, zie figuur 3.34. 
Omdat op de x-as de waardes steeds anders zijn bij de onderdelen, worden er relatieve waardes 
uitgezet. Dit houdt in dat de standaard waarde 1 is en de andere waardes worden daarmee verge
leken. Voor het CLT-paneel houdt dit in dat de standaard dikte van 216mm een waarde heeft van 1 
en een dikte van bijvoorbeeld 125mm een waarde heeft van 125/216=0, 58 enz. 

3.4.5 Conclusie 
De stijfheid van het infillframe wordt het meeste be'invloed door de dikte van het CLT-paneel en 
de verbindingen. Waarbij aan de stijfheid van de verbinding weinig kan worden veranderd, zoals al 
besproken in paragraaf 3.4. 3.1. 
De afmeting van de liggers hebben, zoals verwacht, bijna geen invloed op de stijfheid van het 
infillframe. De kolomafmetingen doen wat meer, maar veel is het nog steeds niet vergeleken bij de 
verbindingen en het CLT-paneel. 
Om het systeem te optimaliseren zal dus de meeste aandacht uit gaan naar het CLT-paneel en de 
verbindingen. 
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3. 5 Optimalisatie van het intillframe 
Voordat er met de optimalisatie kan worden begonnen zal eerst de afmeting van het infillframe 
definitief moeten worden. Het infillframe zal immers geen 3,4m lang worden, maar even lang als de 
stramienmaat van het totale systeem. 

3.5.1 Stramienmaat bepalen 
Om zoveel mogelijk vrijheid te krijgen in de plattegrond is er gekozen voor een stramienmaat van 7,2 
x 7,2m. Dit is behoorlijk groot voor een houten gebouw, maar bij het ontwerpen van een standaard
systeem is het de bedoeling dat het zoveel mogelijk verschillende situaties aan kan. Dus bijvoorbeeld 
het hoogbouwsysteem gebruiken voor een woongebouw of kantoorgebouw. Om te zorgen dat dit 
allemaal zonder al te veel problemen kan is een grote stramienmaat belangrijk, hierdoor wordt het 
systeem minder dwingend voor de architect. 
De maat 7,2 x 7,2m is een veel voorkomende stramienmaat, waarop ook veel (af)bouwmaterialen 
zijn ontworpen en geeft weinig problemen met een eventuele ondergelegen parkeergarage. Daarom 
is deze maat gekozen. Het zorgt wel voor ongeveer 15% meer houtgebruik dan bijvoorbeeld een 
stramienmaat van 6 x 6m, blijkt uit grove handberekeningen. Dit weegt echter niet op tegen de 
voordelen van de grotere stramienmaat. 

3.5.2 Voorlopige afmetingen van de kolom en ligger bepalen 
Tot nu toe is er steeds gewerkt met kolom- en liggerafmetingen van 400x400mm. En er is al gebleken 
dat de invloed van deze afmetingen niet veel invloed hebben op het totaal gedrag van het infillframe. 
Toch is het beter om wat realistischere afmetingen te hebben. Voor de kolommen is als uitgangspunt 
het afstudeerproject van Dennis Woudenberg [WOU06] genomen. Daar zijn kolommen gekozen van 
440x440mm met een verdiepingshoogte van 3,4m en een stramienmaat van 6m. De sterkteklasse van 
het hout welke Dennis Woudenberg gebruikt is hetzelfde als bij dit project, GL28h, en daarom wordt 
de kolomafmeting vergroot tot 530x530mm (440/6x7,2=530) . 
De liggerafmeting is bepaald aan de hand van een ligger op twee steunpunten, die 7,2m overspant 
met de bij behorende vloerbelasting, daaruit volgt een afmeting van 300x600mm. 

3.5.3 De plaats van de verbindingen bepalen 
In paragraaf 3.4.3.2 is de invloed van de plaats van de verbindingen bestudeerd. Daaruit blijkt dat 
het weinig uitmaakt waar de verbinding komt, zolang het maar niet al te ver naar het midden is. Om 
voldoende ruimte te hebben voor de ligger-kolom verbinding worden de verbindingen 500mm uit de 
dagkant geplaatst en is de tussenafstand weer 150mm, zie figuur 3.35. De randafstand van de ver
bindingen is ook hetzelfde gehouden, dus de verbindingen zitten 80mm 'in' het frame en het paneel. 
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Figuur 3.35: Het te optimaliseren infillframe 
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De liggers moeten de vloerbelasting rechtstreeks naar de kolommen af kunnen dragen, daarom 
worden er ook verbindingen toegepast met verticale slobgaten, zie fig. 3.13. Om de liggers vrij te 
Iaten vervormen is er ook ruimte nodig tussen de liggers en het paneel, anders gaan de liggers recht
streeks op het paneel steunen. De maximaal toelaatbare doorbuiging voor vloerliggers is 0,004xl. Bij 
een overspanning van 7,2m wordt de maximale doorbuiging 0,004x7200=29mm. Daarom wordt voor 
de opening tussen het frame en het paneel random 30mm aangehouden. Op die manier zijn de ver
bindingen op de liggers gelijk aan de verbindingen op de kolommen. 
De slobgaten van de verbinding tussen het frame en het paneel hoeven minder groat te worden. De 
maximale doorbuiging is in het midden van de ligger en daar zitten geen verbindingen. Daarom wordt 
de grootte van de slobgaten 213x30=20mm, maar voor de zekerheid wordt het slobgat 40mm. De 
verbinding kan dus 20mm vrij verkorten of verlengen haaks op de liggers of kolommen. 

3.5.4 Het aantal verbindingen bepalen 
Om het aantal verbindingen te bepalen zijn er twee dingen belangrijk: de stijfheid en de sterkte. Er 
zijn een bepaalde hoeveelheid verbindingen nodig om het infillframe voldoende stijf te krijgen en 
er zijn een bepaalde hoeveelheid verbindingen nodig om aan de sterkte te voldoen. Hierbij wordt 
ook onderscheid gemaakt in het aantal verbindingen op de kolom, of ligger. Het heeft weinig zin om 
zoveel mogelijk verbindingen te plaatsen om tot een zo sterk en stijf mogelijke infillframe te komen. 
Er zal ergens een optimum liggen tussen een zo laag mogelijk aantal verbindingen en voldoende 
sterkte en stijfheid; daarnaar wordt hier gezocht. In eerste instantie worden er niet meer dan acht 
verbindingen gemaakt per ligger of kolom. 

3.5.4.1 Het aantal verbindingen dat nodig is voor de stijfheid 
Het uitgangspunt is nog steeds de buisverbinding van 021 ,3mm met een veerstijfheid van 48 kN/ 
mm per snede en omdat er twee sneden zijn per verbinding is dit dan 96 kN/mm per verbinding. De 
grafiek van figuur 3.36, laat zien wat de vervorming is bij een bepaalde combinatie van aantal ver
bindingen. Lijn 5 laat zien wat de vervorming is bij twee verbindingen op de kolommen en het aantal 
verbindingen op de liggers hierbij is te zien op de X-as. Bij bijvoorbeeld lijn 3 zijn er zes verbindin
gen op de liggers aanwezig, drie aan weerszijden en wordt het aantal verbindingen op de kolommen 
weergegeven op de X-as. 
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In figuur 3.37 worden dezelfde gegevens anders weergegeven, waardoor duidelijk wordt hoe het 
totale aantal verbindingen invloed heeft op de vervorming van het infillframe. De lijnen geven het 
totale aantal verbindingen aan. Op de x-as zijn de verbindingen op de liggers uit te lezen. Door deze 
twee van elkaar af te halen is het aantal verbindingen op de kolommen te achterhalen. Bijvoorbeeld: 
de lijn met 10 verbindingen in totaal heeft bij 6 verbindingen op de liggers 4 verbindingen op de 
kolommen. 
Uit beide grafieken blijkt dat vier verbindingen op zowel de liggers als kolommen effectief werkt. 
En dat verbindingen op de liggers meer invloed hebben op de stijfheid dan verbindingen op de 
kolommen. Een andere goede combinatie is zes verbindingen op de liggers en vier op de kolommen. 
De translatiestijfheid van het infillframe bij vier verbindingen op de liggers en kolommen is 
250 kN/4,6mm =54 kN/mm. 

3.5.4.2 Het aantal verbindingen dat nodig is voor de sterkte 
De sterkte van de verbinding is 29 kN per snede, 58 kN per verbinding. In figuur 3.38 is te zien dat 
qua kracht in de verbindingen van de liggers en kolommen elkaar niet be'invloeden. Dus door meer 
verbindingen toe te passen op de liggers, wordt de kracht in de verbindingen van de kolommen niet 
veranderd en omgekeerd. 
De grafiek van figuur 3.38 moet als volgt gelezen worden: bij lijn 1 gaat het om de maximale kracht 
in de verbindingen van de liggers, als er 2 verbindingen worden aangebracht op de liggers en de ver
bindingen op de kolommen worden gevarieerd op de x-as. Bij lijn 7 gaat het om de maximale kracht 
in de verbindingen van de kolommen, als er 6 verbindingen zitten op de kolommen en de verbindin
gen op de liggers worden weer gevarieerd op de x-as. 
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Om de uitwendige horizontale belasting van 250 kN te kunnen weerstaan zijn er zes verbindingen 
nodig op de liggers en twee op de kolommen. De verbindingen worden nog niet helemaal benut, een 
uitwendige horizontale belasting van 300 kN is het meeste wat er uit is te halen bij dit aantal verbin
dingen. De translatie stijfheid van het infillframe is dan 250 kN/4,3mm =58 kN/mm . 
De volgende logische stap om meer uitwendige belasting aan te kunnen is de variant met acht ver
bindingen op de liggers en vier op de kolommen. De maximale uitwendige belasting wordt dan 400 
kN met een translatie stijfheid van 69 kN/mm. Omdat de verbindingen op de liggers als eerste hun 
uiterste capaciteit bereiken van 58 kN is dit tevens de het maximale wat uit deze configuratie te 
halen is. Meer verbindingen toevoegen op de liggers is niet gewenst en het rendement daarvan wordt 
ook steeds minder. 
De enige optie om het infillframe nog sterker te maken is het toepassen van een dubbele buisverbinding. 

3.5.4.3 Conclusie 
Er wordt gekozen voor acht enkele buisverbindingen op de liggers en vier enkele buisverbindingen 
op de kolommen. Deze combinatie is qua stijfheid erg effectief en is de sterkste combinatie die te 
maken is met een enkele buisverbinding. Hierdoor kan het infillframe een uitwendige horizontale 
puntlast hebben van 400 kN, als alleen wordt gekeken naar de verbindingen. 
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-------r------------ ---- --- -- --------------------------- -------
20 r-- - -- - - r - - ----------------- - --- ------- - -- ----------- - --------- 

r - - - -- - - - - ----- - - - ------- - - - -- - - ------ -- - - ----- - - - - - - - - - --- - ---

0 f-

2 4 

Aantal verbindingen op ligger of kolom 

6 8 

Figuur 3.38: lnvloed van het aantal verb indingen op de /igger of ko/om op de kracht van de verbinding 
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3.5.5 CLT-paneel kiezen 
Ook bij het CLT-paneel is het weer het makkelijkste om dit op te delen in stijfheid en sterkte. 
Waarbij het uitgangspunt is: acht verbindingen op de liggers en vier op de kolommen en een uitwen
dige horizontale puntlast van 400 kN. 

3.5.5.1 CLT-paneel kiezen op basis van stijfheid 
Om te onderzoeken welke dikte nodig is voor het CLT-paneel voor een voldoende stijf infillframe, moet 
er eerst een eis worden gesteld aan de maximaal toelaatbare horizontale vervorming. De Eurocode 
stelt als eis een maximale horizontale vervorming per bouwlaag van h/300 en maximale horizontale 
vervorming van het gehele gebouw van h/500. Uit het Timber Frame 2000 project [GRA03] (zie lite
ratuurstudie hoofdstuk 5) blijkt dat bij deze eis al scheuren optreden in de afwerklagen. Zij stellen 
als eis een maximale horizontale vervorming van h/500 per bouwlaag. De eis van het Timber Frame 
2000 project zal worden aangehouden. Dit komt neer op een maximale horizontale vervorming van 
3400/500=6,8mm. 
Uit de grafiek van figuur 3.39 blijkt dat een dikte van 162mm voldoet aan de eis. Wat opvalt, is dat de 
lijn anders loopt dan bij het onderzoek naar de invloed van de verschillende onderdelen op de stijf
heid van het infillframe, zie figuur 3.28. De sprongen die ontstaan wanneer er wordt overgegaan naar 
een ander laagopbouw, zijn nu veel minder groot. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de vorm 
van het paneel. Bij figuur 3.28 is het paneel vierkant en bij figuur 3.39 rechthoekig (2, 74x6,61 m). 
Hierdoor gaan de spanningen zich iets anders verdelen in het paneel. 

18 

16 

14 

11 
7,2m 

E' 
E 10 

11. Vervorming infillframe I 

6 

4 

~-3_1a=--ge_n -7«-----5-la-=-ge_n __ _,. < 6 lagen ) 7 !agen «----B_I__,ag'-en _ _,. ~ ~--11_1a....::.ge_n_-7 

0 +---------~------~--------------------------

50 100 150 200 250 300 
Dikte [mm] 

Figuur 3.39: /nvloed van de dikte van het CLT-paneel op de vervorming van het infillframe 
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3.5.5.2 CLT-paneel kiezen op basis van sterkte 
Om de spanningen van de CLT-panelen te controleren wordt er uitgegaan van de sterkteklasse C24. 
De latten waarmee het CLT-paneel wordt opgebouwd hebben namelijk deze sterkteklasse. Aile span
ningen worden uit het numerieke model gehaald, maar zeals at vermeld in paragraaf 3.2.2 zijn de 
spanningen random de verbindingen, vanwege het modelleren van de verbindingen met translatie
veren, niet correct. Om de exacte spanningen random de verbindingen te krijgen zou er een zeer 
gedetailleerd numeriek model nodig zijn van de verbinding. Daarom worden de spanningen in een 
straal van 160mm random de verbindingen niet mee genomen. Dit is een aanname, er zijn geen 
regels of richtlijnen voor om te bepalen welk gebied niet mee genomen mag worden. Voor 160mm is 
gekozen, omdat dan grootste piekspanningen wegvallen en omdat het elementennet een afmeting 
heeft van 80x80mm. 
Uit het numerieke model komen drie spanningen: horizontale spanningen, verticale spanningen 
en schuifspanningen. De horizontale en verticale spanningen kunnen zowel druk als trek zijn. De 
spanningen gelden over de gehele dikte van het CLT-paneel en moeten worden opgedeeld over de 
laagopbouw. 
Hout is loodrecht op vezelrichting veel minder sterk en stijf dan evenwijdig aan de vezelrichting, 
daarom wordt aangenomen dat de krachten in het CLT-paneel aileen evenwijdig aan de vezelrichting 
worden opgenomen. Anders gezegd de horizontale spanningen worden aileen opgenomen door de 
lagen die horizontaal liggen en vice versa. 
Over de schuifsterkte van een CLT-paneel bestaan verschillende theorieen, maar als er wordt gekeken 
naar figuur 3.23a zijn daar twee situaties uit te halen. De eerste is een schuifspanning die geheel 
wordt opgenomen door de horizontale of verticale lagen, om de krachten in de voegen te overbrug
gen en de tweede is een soort van torsie tussen de lagen te zien in figuur 3.23c. Omdat er altijd 
minder verticale lagen aanwezig zijn, zijn deze maatgevend om de eerste vorm van schuifspanningen 
op te nemen. En de 'torsie' tussen de lagen wordt van de ene laag naar de andere overgedragen 
door-middel van een rolschuifspanning, waardoor dat maatgevend wordt. Beide vormen van schuif
spanning moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat het paneel voldoet. 
Ook zijn voor de horizontale en verticale lagen de spanningscombinatie van druk/trek met schuif
spanning gecontroleerd met behulp van het Tsai-Wu criterium, zie bij lage D. 

I, 
I I 
I I 

I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1 . Verticale drukspanning 
2. ---- Verticale trekspanning 

3. -- Horizontale drukspanning 

4. --- Horizontale trekspanning 

5. - Schuifspanning 
6. - .- - Rolschuifspanning 

7. -- Tsai·Wu horizontale lagen 

8. --- Tsai-Wu verticale lagen 

~-----'5:....l.:..:ag'-'-e"-n ---?> ( 6 lagen ) ( 7 lag en ) ~-8 _la=--ge_n_7 ~ ~--1_1 _la=--ge_n _ _____,. 

100 125 150 200 243 150 300 

Dlkte [mm] 

Figuur 3.40: De unity checks van de verschillende spanningen, voor de uitwerking zie bijlage D 
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Om te weten welke CLT-panelen voldoen worden er unity checks uitgevoerd voor elke spanningsvorm, 
zie fig . 3.40. Hieruit blijkt dat maar drie panelen voldoen: 243mm, 257mm en 297mm. Doordat de 
schuifspanningen maatgevend zijn heeft het geen zin om de panelen 45° te draaien, zodat de latten 
evenwijdig aan de vezelrichting worden belast. Zoals al gezegd bij de uitgangspunten in paragraaf 
3.1, wordt de sterkte begrensd door de karakteristieke sterkte van het hout en niet door de reken
waarde van de sterkte. 

3. 5.5.3 Conclusie 
Om te voldoen aan de sterkte en stijfheid is een CLT-paneel nodig van 243mm dik. Echter is het 
voor de uitvoering beter om twee panelen te gebruiken. Dan hoeft er geen grote uitsparingen in het 
paneel te komen bij de verbindingen. De staalplaat valt dan tussen de twee panelen . Als er twee 
panelen worden gebruikt komt dat overeen met een unity check van 2 in figuur 3.40. Daardoor wordt 
het dunst toepasbaar paneel twee keer 125mm, dus slechts zeer weinig dikker dan een enkel paneel. 
Hiermee kan een uitwendige horizontale puntlast van 400 kN worden opgenomen door het infillframe. 

3.5.6 Ligger- en kolomafmeting controleren 
In paragraaf 3.5.2 zijn de voorlopige ligger- en kolomafmetingen bepaald. Dat is gebeurd op basis 
van belastingen uit het gebouw en door naar een vergelijkend project te kijken. Dit staat dus geheel 
los van al het gene wat tot nu toe is gedaan, namelijk alleen het infillframe onderzoeken. Als de 
spanningen worden onderzocht in de liggers en kolommen, belast door alleen het infillframe (zie 
tabel 3-8), blijken deze dermate laag dat ze in het niet vallen bij de spanningen die ontstaan ten 
gevolge van de vloerbelastingen en andere gebouwbelastingen. 
Ook hier wordt weer uitgegaan van de karakteristieke houtsterkte, als uiterste grens. 

De liggers (300x600mm GL28h) voldoen zeer ruim, net zoals de kolommen (530x530mm GL28h). Bij 
het opzetten van het systeem zullen de afmetingen van de liggers en kolommen uitgebreider worden 
onderzocht. 

u.c. u.c. u.c. 
Onderdeel druk trek afschuivin 

~~~----+-~~~-+--~~~ 
L1 er boven 0,08 0,00 0,03 
Li er onder o,oo o, 11 0,03 
Kolom links 0,00 0,03 0,02 

Kolom rechts 0,02 0,00 0,02 

u.c. 
combinatie 

0,12 
0,15 
0,04 
0,03 

Tabel 3-8: Controle van de spanningen in de liggers en kolommen, d. m. v. unity checks 
Voor de uitwerking zie bijalge E 
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Numeriek onderzoek naar houten infillframes 

3. 5. 7 Het definitieve infillframe 
Het definitieve infillframe komt er uit te zien zoals in figuur 3.41 en het bestaat uit : 
Kolommen: 530x530mm GL28h 
Liggers: 300x600mm GL28h 
Paneel: 661 Ox2740mm, 2x 125mm dik CLT-paneel 
Verbindingen: - Enkele buisverbindingen 021, 3mm 

Maximaal opneembare horizontale belasting: 
Horizontale vervorming bij deze belasting: 
Translatiestijfheid van het infillframe: 

Kolom 530x530mm 

- Krachtoverdracht aileen evenwijdig aan de 
liggers/kolommen 

- 8 verbindingen op de liggers 
- 4 verbindingen op de kolommen 
400 kN 
5,6mm (gemeten in de linker bovenhoek) 
71 kN/mm 

Li er 300x600mm 

Cl T -paneel 2x 125mm 

6,61m 
7,2m 

Figuur 3.41: Het definitieve infillframe 
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3. 6 Schematisering infillframe 
Het infillframe kan geschematiseerd worden als een ingeklemde staaf met een bepaalde buigstijf
heid El en afschuifstijfheid GA, zie figuur 3.42. Om de El en GAte bepalen worden de infillframes op 
elkaar gestapeld en er een gelijkmatig verdeelde belasting op gezet in Abaqus. Op die manier kan de 
uitbuiging exact bepaald kan worden, zie figuur 3.43 en tabel 3-9. 
De puntlasten van figuur 3.45 kunnen worden omgeschreven tot een lijnlast door ze te delen door 
de verdiepingshoogte. De lijnlast wordt dan 70 kN/3,4m = 20,6 kN/m, deze belasting is willekeurig 
gekozen. 
Als het infillframe wordt geschematiseerd als een buigligger wordt de buigstijfheid: 

El= q x l
4 

= 20,6 x 34000
4 

= 4,73 * 1016Nmm2 
8 x u 8x72,753 

Voor een afschuifligger geldt: 

GA=q x l
2 

=20,6x34000
2 

= 164 * 10sN 
2 XU 2 X 72,753 ' 

Echter gedraagt het infillframe zich als een combinatie van beide, zie figuur 5.3. Daarom wordt de 
horizontale vervorming bepaald door de beide vervormingen bij elkaar op te tellen. De El en GA zijn 
dan onbekend en zijn er twee vergelijkingen nodig om dit op te lassen. Oat is te doen door de uitbui
ging van 10 lagen te vergelijken met die van 3 lagen. 

q x l4 qxl2 
utot =--+--

8 x EI 2x GA 

72 753 = 20,6 X 340004 + 20,6 X 340002 

' 8 x EI 2 x GA 

4 202 = 20,6x102004 + 20,6 x 102002 

' 8 x EI 2 x GA 

E 

Figuur 3.42 : Schematisering infillframe als ingeklemde staaf 

F/2= 

F = 

F= 

F= 

F = 

Ill 
L 

Figuur 3.43: Bepalen horizontale 
vervorming in Abaqus 
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Numeriek onderzoek naar houten infillframes 

Het verschil tussen de twee GA's is 340002 I 1 02002 = 11, 11 , dus door de formule van 3 lagen te 
vermenigvuldigen met 11,11 valt de GA eruit en kan de El worden berekend. 

72,753 = 20,6 X 340004 + 20,6 X 340002 

8 x EI 2x GA 

46,689 = 228,9 X 102004 + 20,6 X 340002 

8 x EI 2x GA 
= 

26064 =
3
•
131

*
1018 ~ EI=1,2*1017Nmm2 

' El 

20,6 X 340002 

GA = 2 = 2 7 * 1 08N 

72 753 
_ 20,6 X 340004 

' 

' 8x 1,2*1017 

Het maximale verschil tussen het werkelijke gedrag en uitbuiging met de afschuif-buigligger is 1 ,4%. 
Deze schematisering is dus nauwkeurig. 

Hortzontale vervormtna [mm] 
Hooate 1 laae 3lagen 51aeen 6lagen 71gen 81agen 9lagen 10 lagen 
34,0m 72,753 
30,6m 54,332 68,309 
27,2m 39,695 50,983 63,021 
23,8m 28,223 37,222 46,789 56,95 
20,4m 19,373 26,434 33,905 41 ,813 50,156 
17,0m 12,674 18,098 23,8 29,805 36,113 42,723 
13,6 m 11 ' 767 15,978 20,383 24,982 29,774 34,76 
10,2 m 4,202 10,016 13,076 16,243 19,52 22,906 26,401 
6,8m 3,69 7,483 9,45 11 ,465 13,529 15,641 17,802 
3,4m 0,487 2,348 4,234 5,195 6,168 7,1 53 8,15 9,1 59 

Tabe/ 3-9: Horizonta/e vervorming van de infi/lframes volgens Abaqus 
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3. 7 Conclusie 
Geheel houten infillframes blijken goed te werken en zijn uitvoerbaar. Natuurlijk zijn de uitkomsten 
van de numerieke onderzoeken niet getoetst met experimenteel onderzoek, waardoor niet met 
zekerheid kan worden gezegd of alles klopt. Maar de onderzoeken zijn conservatief uitgevoerd, het 
is waarschijnlijk dat met de experimentele testen hoger waardes zullen worden gevonden. 
Als de sterkte en stijfheid van het houten infillframe wordt vergeleken met andere infillframes die 
zijn onderzocht op de TU/e, dan blijkt dat houten infillframes het niet slechter doen dan de andere, 
zie figuur 3.44. 

Te zien is dat de stijfheid van de houten infillframes ongeveer gelijk zijn aan die van de staal
betonnen infillframes van Paul Teeuwen [TEE09). De sterkte van houten infillframes lijkt wel minder, 
maar de maximaal opneembare belasting is, vanwege de in figuur 3.1 aangegeven begrenzing, nog 
niet exact bekend. In de onderzoeken van dit hoofdstuk is er gestopt met belasten wanneer er al een 
verbinding zich plastische gaat gedragen. Bij een experimentele proef zal daarna nog door worden 
gegaan en wordt er pas gestopt als het gehele infillframe het begeeft. Oat zal gebeuren bij een 
hogere belasting dan berekend met het numerieke onderzoek. 

800 
1. Staal-kalkzandsteen 3x6m 
2. Staal-kalkzandsteen 3x3m 

z 600 6 
on 

3. Hout 3,4x7,2m 
4. Hout 3x3m 

c: 
·p 
Vl 
~ 400 ~ 
.0 

5. Staal-beton 3x6m 
6. Staal-beton 3x3m 
7. Staal-beton 3x3m 

(]) 
on 
'6 
c: 200 (]) 

~ .... 
5 

0 

0 10 20 30 40 so 
Horizontale vervorming [mm] 

Figuur 3.44: Verge/ijking infillframes 
1. Staal-kalkzandsteen 3x6m wanddikte 150mm, Bright Ng'andu [NGA06] 
2. Staal-kalkzandsteen 3x3m wanddikte 150mm, Bright Ng 'andu [NGA06] 
3. Hout 3,4x7,2m wanddikte 243mm 
4. Hout 3x3m wanddikte 216mm 
5. Staal-beton 3x6m wanddikte 200mm, Paul Teeuwen [TEE09] 
6. Staal-beton 3x3m wanddikte 200mm, Paul Teeuwen [TEE09] 
7. Staal-beton 3x3m wanddikte 150mm, Arthur de Rooij [R0005] 
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4 Systeemopbouw 
In dit hoofdstuk zal het hoogbouwsysteem worden opgezet en alle onderdelen worden bepaald. 

4. 1 Vloerkeuze 
In het gekozen antwerp heeft de vloer heeft een overspanningslengte van 7,2m (zie paragraaf 3.5.1 ) 
hierdoor vallen verschillende vloersystemen af: de traditionele balkenvloer, de hout-betonvloer en 
de 1-liggers. Die vloersystemen halen de overspanningslengte niet. Uit de literatuurstudie blijkt 
dat de massieve vloeren (CLT) niet efficient zijn bij grate overspanningen en daardoor duur zijn 
vergeleken bij de andere systemen. Wat overblijft zijn de ribbenvloeren (ribpanelen) en de holle 
structuren, deze twee vloersystemen kunnen de overspanning makkelijk aan. Als de vergelijkingstabel 
van Dennis Woudenberg [WOU98] wordt gebruikt, zie tabel 4-1, blijkt dat beide niet veel voor elkaar 
onderdoen . Zeker als IFD (lndustrieel Flexibel Demontabel) niet meegenomen wordt, dan scoren ze 
allebei even hoog. 
Daarom moet er gekeken worden naar andere beslissingsfactoren. Voor de sterkte en stijfheid is er 
een holle structuurvloer nodig van 240mm hoog en voor de ribbenvloer is een afmeting van 
R-2500x27-6x39x360 nodig, oftewel 27+360=387mm hoog. Als de vloerelementen tussen de liggers 
van 600mm hoog worden geplaatst is, maakt het niets uit welk systeem wordt gekozen. 
Beide vloeren voldoen aan de trillingseis gesteld door de SBR in Trillingen van vloeren door lopen 
[WAA05] , zie bijlage G. 
Om aan de geluidswerendheid te voldoen hebben beide vloeren een verlaagd plafond en een 
zwevende dekvloer nodig. Dat is oak nodig om aan de brandwerendheideis te voldoen. Dus oak hierin 
zit geen verschil tussen de twee. 
Het voordeel van een ribbenvloer ten opzichte van een holle structuurvloer is de opleggingswijze 
van de vloer. Een ribbenvloer kan met de bovenplaat op de ligger worden gelegd. Bij een holle struc
tuurvloer is dat niet zo makkelijk, daarvoor moet er een extra oplegging aan de zijkant van de ligger 
worden gemaakt om de vloer op te leggen. Bijvoorbeeld door middel van een hoekstaal, zie figuur 
4.1. 
Een ander voordeel van een ribbenvloer is dat de leidingen makkelijker zijn door te voeren, daarom 
wordt de ribbenvloer gekozen. 

c 
0 c Ul 
Q) .... 

Q) Q) 

-'? 
.... 
Q) OJ 

"5 0 .Ql 
> ..... 0 -

I 

Sterkte + + 
Stijfheid + + 
Schijfwerking + + 
Brandwerendheid ++ 0 
Geluidwerendheid ++ 0 
Thermische isolatie 0 ++ 
Stralingsdichtheid + 0 
Accommodatie leidingen - + 
Dynamisch gedrag ++ 0 
IFD lndustrieel - -

IFD Flexibel -- -

3,5 3,3 
Tabel 4-1: Vergelijking van v/oersystemen 

Bron: Dennis Woudenberg [WOU98] 
( - - = 1, - = 2, 0 = 3, + = 4, ++ = 5) 

c 
Q) Q) c 

Q) > c Q) 

-~ Q) Q) .... 
c .... :::J 
ro Ul Q) 0 t> a. Ul 0 I ro :::J 

.D > .... 
::;.:! tl a: 

+ + + 
+ + + 
+ + + 
0 ++ + 
0 + 0 

++ - + 
0 0 0 
+ -- + 
0 + 0 
- - + 
-- + -

3,2 3,3 3,5 
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4. 1. 1 Geluid 
Bij houten vloeren speelt de geluidsisolatie een grote rol. Massa is de beste geluidsisolator en die 
ontbreekt grotendeels bij houten vloeren. Daarom moeten er extra maatregelen worden getroffen 
om aan de eisen uit het bouwbesluit te voldoen. Voor een woonfunctie geldt de zwaarste eis en die 
is 0 dB voor de luchtgeluidsisolatie en 5 dB voor de contactgeluidsisolatie. In de praktijk blijken de 
gehaalde prestaties uit het laboratoriumonderzoek voor de geluidsisolatie vaak wat lager te liggen. 
Bij het laboratoriumonderzoek kunnen dingen als flankerend geluid en geluidslekken niet worden 
meegenomen. Waardoor de eisen worden verhoogd met 2 dB. 
Om het comfort te verhogen, worden eisen nog eens extra verhoogd met 5 dB. Dus de eisen worden: 
lco·iab > 12 dB 
llu;,lab > 7 dB 

Om hieraan te voldoen zijn een zwevende dekvloer en een verlaagd plafond nodig. Er is gekozen voor 
een systeem van Fermacell, omdat hun systemen goed geluidsisolerend zijn en tevens brandwerend. 
De zwevende dekvloer bestaat uit twee lagen van 1 Omm gipsvezelplaten met daar onder 1 Omm 
minerale wol en 20mm droge egalisatiekorrels, zie figuur 4.2 type 2 E 32-c. 
Voor het verlaagde plafond zijn er ook twee lagen van 1 Omm gipsvezelplaten nodig en 60mm steenwol, 
zie figuur 4.2 type 2 H 31 /NL. Het verlaagd plafond komt geheel los te hangen van de vloer voor een 
betere geluidsisolatie. 
In de tabel van figuur 4.2, is te zien dat deze combinatie niet is getest in het lab. Maar bij de 
systemen 5 en 6 is te zien dat het verschil tussen 2 E 32 en 2 E 32-c voor de 11u;tab + 2 dB is en voor de 
lco ·tab + 4 dB is. Daardoor valt aan te nemen dat de 11u·tab 8 dB is en de lco·tab 13 dB, daarmee voldoet het 
systeem aan de geluidsisolatie eisen. ' ' 

4. 1. 2 Begane grondlvoer 
Voor de begane grondvloer wordt een ge'isoleerde kanaalplaatvloer van 200mm dik gekozen, omdat 
dit duurzamer is als een houten begane grondvloer. Optrekkend vocht speelt dan geen rol meer. De 
kanaalplaatvloer overspant 7,2m en ligt op de fundering. Wat wel in houdt dater funderingsbalken 
moeten komen tussen de poeren waar de kanaalplaten op kunnen liggen. 

: . 

Dt.r.111 

a 

~ ~ . ..,._ ~ ......... "-.... ~ 
• 'tot · ,. ··n ..... ",..,._.. . , 
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Figuur 4. 1: a: Oplegging ribbenvloer 
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b: Oplegging holle structuur met hoekstaal 
c: Oplegging holle structuur met extra lat 
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FERMACELL Vloerelementen 
9.1 . Geluidisolatie met houten vloerconstructies 
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Opbouw plafond en onderconstructie {van boven naar beneden) 

• 2 H11 II 2 H 21 1 2 H 11 opveerbeugels 
22 mm spaanplaat 22 mm spaanplaat 21 mm spaanplaat 
BOx 200 mm houten balken BOx 200 mm houten balken 80 x 200 mm houten balken 
SO mm minerale wol 50 mm minerale wol SOmm mineralewol 
SOx 30 mm rachels SO x 30 mmrachels 50x30 mmrachels 
10 mm FERMACELL 10 mm FERMACELL op veerbeugets 

10 mm FERMACELL 1 Omm FERMACELL 

2 H 21 op veerbeugels • 2H 31 • 2 H 32 
22 mm spaanplaat 22 mm spaanplaat 22 mm spaanplaat 
BOx .200 mm houten balken 80 x 200 mm houten balken BO x 200 mm houten balken 
50 mm mineralewol 50 mm steenwol de ken 100 mm minera lewol 
50 x 30 mm rachels 60 x 40 mm rachels 100 mm minera lewol 
op veerbeugels 60 x 40 mm rachels veerregel 
10mm FERMACEll op veerbeugels 15 mmFERMACEl l 
10 mm FERMACELL 10 mm FERMACELL 15 mmFERMACEl l 

10 mm FERMACELL 

Figuur 4.2: Ge/uidsisolatie van de vloersystemen van Fermacell 
Bran: Constructies voor wanden, plafonds en vloeren , Fermacell [FER09] 

• 2 H 31/ NL 
18 mm underlayment 
75 x 175 mm houten balken 
60 mm steenwol 
C-100 
10 mm FERMACELL 
10 mm FERMACELL 
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4.2 Liggerafmeting bepalen 
Er worden twee verschillende liggers gebruikt in het hoogbouwsysteem. Een ligger om de vloeren te 
dragen en een ligger aan de randen van het gebouw om ook de gevels te dragen. Dit is gedaan om 
efficienter met materiaal om te gaan . 

4.2.1 Vloerliggers 
Om de liggerafmeting te bepalen zal eerst de vloerbelasting bepaald moeten worden . 

Permanente belasting 
- Eigengewicht ribbenvloer 
- Dekvloer 
- Plafond + leidingen 
- Lichte scheidingswanden 
Totaal 

Veranderlijke belasting 
Kantoorfunctie maatgevend 

Pd=1 ,2x1 ,5+1 ,5x2,5 
Pk=1 ,5+2,5 

0,30 
0,35 
0,35 
0,50 
1,50 kN/m2 

2,50 kNJm2 

5,55 kN/m 2 

4,00 kN/m 2 

'1'0=0, 50 

De vloerbelasting kan op twee verschillende manieren naar de liggers komen, zie figuur 4.3. Bij 
figuur 4.3a dragen de 'horizontale' liggers 7,2m belasting en de 'verticale' liggers niets. Bij figuur 
4.3b dragen alle liggers 3,6m belasting. Als de liggers 7,2m belasting dragen wordt de afmeting 
300x600mm, zie bijlage H.1. Bij een belastingsbreedte van 3,6m wordt de afmeting 240x480mm (zie 
bijlage H.2), dat is 30% minder. Echter is de vraag hoe er met de 'verticale' liggers van figuur 4. 3a 
moet worden omgegaan. Als daar ook liggers van 300x600mm worden toegepast, is de besparing van 
variant b nog groter. Uit het oogpunt van ftexibiliteit is dat wel wenselijk, maar constructief gezien 
is dat niet nodig. 
Er wordt gekozen voor variant b, deze is ftexibeler qua opzet, de 'horizontale' en 'verticale' richting 
zijn gelijk en de liggerafmeting is kleiner. Vooral het eerste punt is belangrijk , omdat het hier gaat 
om een standaard systeem waarmee zoveel mogelijk verschillende situaties moeten kunnen worden 
gerealiseerd. 
In beide richtingen komen dus liggers van 240x480mm GL28h. 

J J J 
J J J 
J J J 

3x7,2m 

E 
N 
,..._ 
>< 

("I) 

a 

J 
~ 

J 
Figuur 4.3 : Verschillende overspanningsrichtingen 
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4.2.2 Gevelliggers 
Omdat de gevel niet dragend is hoeven er geen zware gevels te worden toegepast. Het kan echter 
wel wenselijk zijn vanuit esthetisch oogpunt om dat soort gevels toe te passen. In dat geval wordt 
er een licht binnenblad gebruikt en alleen het buitenblad is dan van een zwaar materiaal gemaakt. 
Een zwaar spouwblad weegt gemiddeld 2 kN/m 2 en een Iicht binnenspouwblad 0,5 kN/m 2 • De ligger 
draagt niet de gehele gevel in een keer, dat zou te veel belasting zijn. Daarom is er voor gekozen om 
de gevel per verdieping te dragen. Als er bijvoorbeeld een metselwerk buitenblad wordt gebruikt, 
dan moet die per verdieping worden gedilateerd en gedragen. 
De totale liggerbelasting wordt dan 2,5x3,4+1,5*3,6=13,9 kN/m permanent en 2,5x3,6=9,0 kN/m 
veranderlij k. 
Dit Ievert een ligger op van 300x520mm gemaakt van GL28h, zij bijlage H.3. Waarbij de totale gevel 
niet meer mag wegen dan 2,5 kN/m 2 om te mogen worden gebruikt bij het hoogbouwsysteem. 
De windbelasting wordt rechtstreeks opgenomen door de vloer, waardoor geen rekening hoeft te 
worden gehouden met dubbele buiging. 

4.2.3 Ravelingen 
Sommige vloervelden zullen doorbroken moeten worden voor trappen en dergelijke, daarom zijn er 
raveelbalken nodig. Het meest ongunstige geval is te zien in figuur 4.4. Daar ligt de raveling precies 
in het midden van het vloerveld, waardoor de opvangbalken die de raveling dragen het ongunstigste 
worden belast. Voor de raveelbalk zelf maak het niet zo veel uit waar hij komt te liggen, meer belas
ting dan een gewone vloerligger zal hij nooit krijgen. Dus wordt dit ook een ligger van 240x480mm 
GL28h. De opvangbalken zullen grater moeten zijn. In de ongunstigste situatie zal de opvangbalk 
300x560mm GL28h worden, zie bijlage H.4. Maar dat betekent niet dat alle opvangbalken standaard 
die maat zullen krijgen. Er zal per geval gekeken moeten worden welke balk het beste is, waarbij 
gekozen kan worden uit de vloerligger 240x480mm, de gevelligger 300x520mm, of de zware opvang
balk van 300x560mm. 

/ .:X 
~ X .:X / 

7 til til 7 ..c ~Raveling ..c on on 
c c 
ra ra 
> > 
0.. 0.. 
0 0 

Figuur 4.4: Raveling 

4. 3 Kolomafmeting bepalen 
De kolomafmetingen zijn geheel afhankelijk van de gebouwafmetingen , hoe hager het gebouw, hoe 
grater de kolommen. Dit komt niet alleen vanwege de verticale belasting ten gevolge van de vloeren , 
maar dit komt ook door de windbelasting, die zorgt voor extra belasting in de kolommen bij het 
infillframe. Omdat de gebouwafmetingen onbekend zijn en bij ieder gebouw wat met dit systeem 
wordt gemaakt anders zal zijn, moet er een soort basismodel komen om aan de stabiliteit te voldoen. 
Hieruit kan dan ook de afmetingen van de kolom worden gehaald. Het basismodel is een model 
wat zo klein mogelijk is, maar nog wel aan de stabiliteit voldoet in een richting. Om een bruikbaar 
gebouw te krijgen zal een infillframe minimaal een stramien breedte moeten kunnen stabiliseren. 
Anders komen er te veel infillframes te staan in het gebouw en wordt daardoor het indelen van de 
plattegronden moeilijk. Het aantal stramienen evenwijdig aan de wind, te stabiliseren door een 
infillframe, is een beetje arbitrair. Er is gekozen voor drie stramienen,ook weer om het gebouw mak
kelijk indeelbaar te maken. 
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7,2m 7,2m 7,2m 
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Figuur 4.5: Het basismodel : 1 stramien breed en 3 stramienen lang, de hoogte varieert 

Met dit basismodel wordt de maximale hoogte van het gebouw bepaald en dus ook de kolomaf 
metingen. De maximale hoogte is afhankelijk van de windbelasting en die mag niet meer zijn dan 
400 kN in totaal, de maximaal toelaatbare belasting van het infillframe (zie hoofdstuk 3.5) . Er zijn 
in Nederland acht verschillende windcategorieen en bij elke categorie geldt dan ook een andere 
maximale hoogte, zie tabel 4-2. Daaruit blijkt dat de sterkte maatgevend is en niet de stijfheid. In 
sommige situaties komt de totale windbelasting boven de 400 kN uit, dit komt omdat de windbelas
ting over de hoogte hetzelfde is gehouden. In werkelijkheid kan de windbelasting onderaan worden 
gereduceerd (zie figuur 7.4 uit de Eurocode NEN-EN 1991 -1-4 windbelasting), maar dat is afhankelijk 
van de gebouwafmetingen en daarom is die reductie hier niet mee genomen. 

De maxi male hoogte van het hoogbouwsysteem is dus 34,5m, oftewel 10 lagen in windgebied 3, 
bebouwd. Dit geldt dan voor het basismodel waarbij er maar een infillframe achter elkaar wordt 
gebruikt. Als er twee infillframes achter elkaar worden gezet zijn de sterkte en stijfheid bijna twee 
keer zo groat en kan in windgebied3 , bebouwd een gebouw gemaakt worden van 16lagen hoog (55m). 
Er wordt echter aileen verder gerekend met het basismodel van een enkel infillframe. 

De maximale kolombelasting treedt op bij het hoogste gebouw en is 2456 kN druk en 254 kN trek. Dit 
Ievert een kolom op van 440x440mm, GL28h , zie bijlage I. 

Windgebted Terretncategorie Lag en Hoogte Fw·tot Umax h/u 
Gebied I Kust 5 17,5 m 411 kN 16,6 mm 1054 

Onbebouwd 6 20,9 m 353 kN 17,8 mm 1174 
Bebouwd 7 24,3 m 363 kN 22,7 mm 1070 

Gebied II Kust 5 17,5 m 337 kN 14, 3 mm 1224 
Onbebouwd 7 24, 3 m 367 kN 23,4 mm 1038 

Bebouwd 8 27,7 m 363 kN 27,7 mm 1000 
Gebied Ill Onbebouwd 9 31 ,1 m 431 kN 39,7 mm 783 

Bebouwd 10 34,5 m 420 kN 46,4 mm 744 

Tabe/4-2: Maxima/e gebouwhoogte van het basismodel (voor de berekeningen zie bij/age /) 

F w;lOl Rekenwaarde van de totale windbelasting op het basismodel 
umax Maximale horizontale vervorming 
h/u Scheefstand basismodel, moet minimaal 500 zi j n, zie paragraaf 3.5.5.1 

53 

[kN] 
[mm] 



4.4 

4.4.1 

Verbindingen 
Om het geheel overzichtelijk te houden wordt de verbinding opgedeeld in stukken en zo opgebouwd. 
Daarna zijn de complete verbindingen te zien. 

Kolom - kolom verbinding 
De kolommen worden aan elkaar gekoppeld met een staten kraag. Die kraag is aan de buitenkant 
gelijk met de kolom, zodat hij niet in de weg zit. De kraag is 12mm dik en er zit een horizontale plaat 
in van oak 12mm dik. Die plaat zorgt ervoor dat de krachten uit de liggers rechtstreeks de kolom in 
gaan in plaats van de buisverbindingen. 
De verbinding wordt belast met maximaal 2456 kN druk, of 254 kN trek. De drukkracht is geen 
probleem die gaat rechtstreeks over van de ene kolom in de andere. Voor de trekkracht zijn buis
verbindingen aangebracht. Daarvoor worden weer dezelfde buizen voor gebruikt van 021 ,3mm (zie 
paragraaf 3.1.2), om problemen tijdens de bouw te voorkomen. De buizen mogen nu wei val belast 
worden en kunnen 44 kN per snede opnemen. Er zijn drie buizen nodig om de trekkracht op te nemen, 
maar dat is niet gemakkelijk uitvoerbaar, dus worden er vier buizen toegepast. Om de krachten uit 
de buizen het hout in te leiden is er Densified Veneer Wood (D.V.W.) toegepast van 14mm dik, gelijmd 
op de kolom. Die lijmverbinding moet nag gecontroleerd worden, waarbij wordt aangenomen dat 
de lijmnaad dezelfde sterkte bezit als het hout. De kracht die wordt overgedragen door de lijm
verbinding is een dwarskracht. Om te zorgen dat de lijmverbinding nooit als eerste bezwijkt wordt 
er gecontroleerd op de maximaal opneembare kracht van de gehele buisverbinding en niet op de 
maximaal optredende kracht. 

3,20 2 
fv 0 d = --x 0, 90 = 2, 22 N/mm 

' ' 1, 3 

CJ = 
2 

x 
44000 

= o 95 N/mm2 
< 2,22 N/mm2 voldoet 

v,O,d 240 X 388 ' 

12 w 388 1~ 12 
440 

Figuur 4.6: Verbinding ko/om-kolom 

-------- ---

Kol 

Kol 

---- ---
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4.4. 2 Kolom - ligger verbinding 
De liggers worden aan de kolommen verbonden middels de staten kraag. Hieraan worden twee platen 
gelast, een horizontale plaat om de ligger te ondersteunen en een verticale plaat om trekkracht te 
kunnen opnemen en voor de ondersteuning van de horizontale plaat. 
De maximale dwarskracht van een vloerligger is 72 kN. De oplegdruk mag niet meer zijn dan de 
maximale druksterkte haaks op de vezel van de ligger. De lengte van de oplegging is minimaal 
F/(b*fc,9o,d*kc,90 ) = 72000/(200*3,0/1,25*0,80*1,52) = 124mm (zie volgende bladzijde voor de kc, 90 

factor). Zoals al vermeld moet de verbinding ook trekkracht kunnen opnemen van de ligger naar 
de kolom, bij een infillframe. Die trekkracht is maximaal 208 kN, wat neerkomt op drie buizen. De 
randafstand voor de buisverbinding is 80mm, de lengte van de platen wordt daarom geen 124mm, 
maar 2*80 = 160mm. 
De 72 kN per ligger die in de staten kraag komt, gaat via de staalplaat in het midden van de kraag de 
kolom in. Op die manier gaan de vloerbelastingen rechtstreeks de vezels van de kolom in zonder tus
senkomst van verbindigen. De buizen die de staten kraag met de kolommen verbinden worden aileen 
gebruikt om de trekkracht van kolom tot kolom over te dragen. Als die buizen ook nog de verticale 
belasting uit de liggers moeten opnemen zijn er meer buisverbindingen nodig en daar is geen plaats 
voor. 
Controle van de lijmverbinding tussen het D. V. W. en het hout: 
crv,o,d= (3*44000)/(480*160) = 1,72 N/mm 2 < 2,22 N/mm 2 

------ --------- ---

Kolom 

----- ---
Figuur 4.7: Verbinding kolom - vloerligger 
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De gevelliggers zijn groter en dragen ook meer belasting, daarom wordt de verbinding iets anders. 
De verbinding opzich blijft hetzelfde, maar de ligger moet worden ingekeept om de bovenkant van 
alle liggers gelijk te houden. Dit zorgt voor een reductie van de dwarskrachtcapaciteit, de maximaal 
opneembare dwarskracht is nu 86% ten opzicht van een ongekeepte ligger, maar de ligger voldoet 
nog steeds, zie bijlage H.3. 
Omdat de ligger zwaarder is belast, kan het zijn dat de oplegdruk te groot wordt en daarom moet dit 
weer gecontroleerd worden. De maxi male dwarskracht in de randligger is 109 kN. 

D k f . l+1,5 x her _ 160+1,5 x 140 _ 152 . [LEI10] e c 90 actor 1s - - , z1e 
. l 160 

Waardoor de minimale opleglengte 109000/(260*3,0/1 ,25*0,80*1 ,52) = 144mm wordt. Dat is minder 
dan 160mm, dus de verbinding voldoet. 
Ter plaatse van de gevel vervallen de extra staalplaten die de liggers ondersteunen. 

----------- ----- ----

--- ----

Figuur 4. 8: Verbinding kolom · gevelligger 
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4.4.3 Raveling- opvangbalk verbinding 
De raveelbalk komt op een zelfde soort staten verbinding te liggen als de vloerliggers. Op die manier 
hoeven er minder verschillende verbindingen te worden gemaakt. Maar omdat er geen trek in de 
raveling komt hoeven er geen drie buisverbindingen door de ligger te komen. Er is er een aange
bracht voor de zekerheid bij bijzondere belastingen. De maximale dwarskracht is de raveling is 72 
kN, wat kan worden opgevangen met twee buizen. 
Om de kracht uit het D.V.W. naar het hout van de opvangbalk te krijgen (met een lijmverbinding), 
moet de verbinding breder zijn dan de raveling. 
f •. 9o,d= (2*0,45)/1 ,3*0,90 = 0,77 N/mm2 

a •. 9o,d= (2*44000)/(480*350) = 0,52 N/mm2 < 0,77 N/mm2 vol.doet 

o.v.w. 

0 van balk 

Figuur 4. 9: Verbinding raveling - opvangbalk 
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4.4.4 Kolom - fundering verbinding 
Ook hier wordt weer de standaard stalen kraag gebruikt. Die wordt de helft van de hoogte, er hoeft 
immers maar een kolom in. Daaronder komt een staalplaat van 440x440x15mm. Uit de fundering 
steken vijf draadeinden M20 om de kolom vast te zetten en om de trekkracht uit de kolom over te 
drag en. 
Om vochtproblemen te voorkomen wordt de fundering ter plaatse van de verbinding opgehoogd, zodat 
de verbinding boven de begane grondvloer uit komt. Een ander voordeel hiervan is dat de gehele 
begane grondvloer klaar kan zijn voordat er begonnen wordt met de houtconstrucite. Hierdoor heeft 
men een schone droge ondergrond om op te werken. 

----- ----- -
Kolom 

D.V.W. 

Figuur 4. 10: Verbinding kolom - fundering 

1-foo:Jhouws:Jsfeem in 1-fout 

Druk 
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kanaal laatvloer 

Funderin 

I 440 I 
11 w 388 1t 11 
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mo 
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4.4. 5 lnfillframe verbinding 
Het infillframe moet worden verbonden aan de liggers en kolommen, een globaal antwerp daarvan is 
al gedaan in paragraaf 3.2.3, zie figuur 3.13. Water is veranderd ten opzicht van het globale antwerp 
is dat er nu geen enkel CLT-paneel wordt gebruikt, maar 2 panelen van 125mm dik. Dit is gedaan 
vanwege de uitvoering. Nu kunnen de CLT-panelen makkelijk achteraf worden geplaatst, iets wat 
met een enkel paneel niet kan. 
De speling tussen het paneel en de ligger/kolommen is 30mm, zoals bepaald in paragraaf 3.5.3. Maar 
bovenop de ligger komt de bovenplaat van de verdiepingsvloer te liggen, welke 27mm dik is en daar 
bovenop nog de extra laag underlayment van 18mm, zie figuur 4.13. Waardoor de ruimte van ligger 
tot paneel27+18+30 = 75mm wordt. 
Hier moeten de lijmverbinding van de kolom en de ligger worden gecontroleerd: 
crv,o,d,kolom= (2*29000)/(310*190) = 0,98 N/mm2 < 2,22 N/mm2 voldoet 
cr •• 9o,d,kolom-m= (2*29000)/(400*200) = 0,73 N/mm2 

< 0,77 N/mm2 voldoet 
crv,o,d , ligger= (4*29000)/(610*190) = 1,00 N/mm2 < 2,22 N/mm2 voldoet 
crv,O,d ,ligger-CLT= (4*29000)/(610*160) = 1,19 N/mm2 < 2,22 N/mm2 voldoet 

;------ -----------4 
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Figuur 4. 11: Verbinding CLT-panee/ - ko/om - /igger 
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De aansluiting van het CLT-paneel bij de begane grondvloer is anders. Daar wordt de staalplaat (in 
de vorm van een T) verankerd in de druklaag en aan de kanaalplaatvloer met behulp van ankers 
M20. Daarom zal er tijdens het storten van de druklaag een sparing moeten komen ter plaatse van 
de verbinding. Na het aanbrengen van de staalplaat en de CLT-panelen kan de sparing in de druklaag 
worden aangestort. Om de plaatsen van de panelen wat makkelijker te maken zitten er slobgaten 
in de staalplaat, zodat kleine verticale en horizontale afwijkingen tijdens de uitvoering opgevangen 
kunnen worden. 

MlO anker 

5011150115011501150 

550 

125+--t---f 25 

14_j_14 

Druklaa 

Kanaal la tvloer 

lsolatie 

Figuur 4.12 : Verbinding CLT-paneel- begone grondvloer 
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4.4. 6 Vloer - ligger verbinding 
De vloer ligt met de bovenplaat op de ligger en om een tweede draagweg te creeren ligt er een extra 
laag underlayment van 18mm bovenop, zie paragraaf 4.6. 

Figuur 4.13: Verbinding v/oer- ligger 
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4. 5 Tweede orde effect 
Bij hoogbouw kan het tweede orde effect van belang zijn. Het tweede orde effect vergroot de 
belasting op het gebouw en heeft invloed op de vervormingen en daardoor oak de spanningen. Als de 
n-factor grater is dan 10, zijn er over het algemeen geen grate problemen te verwachten door het 
tweede orde effect. 

n 
Het 2e orde effect = -

n-1 

F 
n = _g_ 

F 

[ l
-1 

H2 1 F - + 
cr- 7,837 x EI 2xGA 

Fer Kritische belasting, zie dictaat High-rise structures [HOE07] 
F Gebouwgewicht (permanent+ momentane vloerbelasting, rekenwaarde) 
El Buigstijfheid = 1 ,2*1 017 Nmm2

, zie paragraaf 3.6 
GA Afschuifstijfheid = 2,7*108 N, zie paragraaf 3.6 

[4-1] 

[4-2] 

[4-3] 

Omdat de kritische belasting afhangt van de hoogte, zijn de waardes van het basismodel in tabel4-3 
weergegeven. Daaruit blijkt dat het 2e orde effect gering is, 1 ,7% maximaal. 

Laaen HClC1t!!...._ Fer F n "' n-1) 
5 17,5 m 458956 kN 2668 kN 172 1, 0058 
6 20,9 m 431480 kN 3260 kN 132 1, 0076 
7 24,3 m 403076 kN 3852 kN 105 1, 0096 
8 27,7 m 374700 kN 4444 kN 84 1, 0120 
9 31,1 m 347071 kN 5036 kN 69 1, 0147 

10 34,5 m 320690 kN 5628 kN 57 1, 0179 

Tabel 4-3: Tweede orde effect 

4. 6 Voortschrijdende instorting I tweede draagweg 
Als er een constructief onderdeel van het hoogbouwsysteem bezwijkt, mag niet het gehele gebouw 
instorten. Om die voortschrijdende instorting te voorkomen zijn er tweede draagwegen nodig. 
Voor de vloer is geen tweede draagweg aanwezig. Als een vloer het begeeft komt die terecht op de 
vloer daaronder. Die vloer eronder wordt dan extra zwaar belast. De vloeren hebben nag wat over
capaciteit (max. u.c. = 0,84 zie bijlage G.1 ), dus als een vloer het begeeft, zal de vloer eronder het 
niet meteen begeven. Verder, de overbelasting die tot bezwijken aanleiding geeft is niet op de vloer 
daaronder aanwezig. 
Als een ligger het begeeft treedt er wel een tweede draagweg in werking. De ribbenvloeren hebben 
normaal een enkele overspanningsrichting, dus als een ligger zou breken, dan gaat de vloer oak 
meteen mee. Maar door het aanbrengen van een extra laag underlayment haaks op de ribbenvloer, 
wordt er onderlinge samenhang gecreeerd en kan de vloer in geval van nood een tweede draagweg 
maken. De vloer overspant dan in de andere richting. Bij het Timber Frame 2000 project [GRA03J is 
een proef gedaan met een traditionele houten balkenvloer, waarbij het dek (OSB-plaat) vierzijdig 
is opgelegd. Toen daar de dragende wand werd weggehaald ging de vloer overspannen in de andere 
richting. Daarom wordt er verwacht dat de extra laag underlayment hetzelfde effect zal hebben en 
de vloer zal gaan dragen in geval van nood. 
Voor een kolom is het belangrijker dat die het niet begeeft. Zou een kolom bezwijken dan heeft dit 
meer gevolgen dan bij een vloer of ligger. Een belangrijke maatregel is daarom oak om de kolom 
robuuster uit te voeren , zodat de kolom overcapaciteit heeft en er bij bijzondere gebeurtenissen 
minder kans is op bezwijken van de kolom. De kolom van het hoogbouwsysteem heeft een maximale 
unity check van 0, 70 (zie bijlage I) en wordt daarom geacht voldoende robuust te zijn . 
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Mocht te kolom toch bezwijken dan zal er een tweede draagweg aanwezig moeten zijn. Die tweede 
draagweg wordt gehaald uit de bovenliggende vloerconstructies met horizontale trekbanden. 
Daarvoor moet de vloer wel als een schijf werken, wat wordt bereikt met de extra laag underlay
ment op de ribbenvloer. 
Als er een kolom bezwijkt, zullen de vloeren boven de kolom naar beneden willen gaan. Maar doordat 
de liggers ook trek kunnen opnemen ontstaan er trekbanden en blijven de vloeren hangen, zie figuur 
4.14. In de Eurocode NEN-EN 1991-1-7 bijlage A staat een berekening voor een dergelijke trekband, 
formule A.1 en A.2. 

T;= 0, 8*(Gk +\jl*~)*s*L 
TP= 0,4*(Gk+'l'*~)*s*L 

Normaalkracht in een interne trekband 
Normaalkracht in een trekband bij de gevel 
Karakteristieke permanente vloerbelasting 
Momentaanfactor veranderlijke vloerbelasting 
Karakteristieke veranderlijke vloerbelasting 
Afstand tussen de trekbanden 
Lengte trekband 

Formule A.1 is maatgevend in dit geval en is: 
Tt 0,8*(1 ,5+0,5*2,5)*7,2*7,2 = 114 kN 

[A.1] 
[A.2] 

[kN] 
[kN] 

[kN/m 2] 

[kN/m 2] 

[m] 
[m] 

De 114 kN die nodig is om de liggers te laten werken als trekband is minder dan de trekbelasting in 
de liggers die ontstaat ten gevolge van de windbelasting. Dus de liggers kunnen werken als trekband 
in geval van nood. Waarmee de veiligheid van het gebouw voldoende is gewaarborgd. 

Trekband 
0 0 

Trekband I 
I 0 0 

Trekband 

1::- ,.....-: 

t-- ,__ 
-

:-- ~ 

0 0 - r-

~ ~ 
n 

Bovenaanzicht zijaanzicht 

Figuur 4. 14: Werking van een trekband 
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4. 7 Uitvoering 
Hier zal de uitvoering van het hoogbouwsysteem kort worden omschreven . 

Als eerste wordt natuurlijk de fundering gemaakt. Of dat een palenfundering is, of op staal hangt 
af van de plaats van gebouw. Nadat de fundering klaar is kunnen de kanaalplaten worden gelegd, 
de druklaag worden gestort en de stalen schoenen voor de kolommen worden geplaatst. Als alle 
kolommen voor de begane grand staan, kan de druklaag wordt gestort en de verbinding van de kolom 
aan de fundering worden dicht gestort. Hierna kunnen de liggers voor de eerste verdiepingsvloer 
worden gelegd en de CLT-panelen worden aangebracht, zodat alles stabiel is. Hierna kunnen de rib
benvloeren worden geplaatst en de extra laag underlayment erop worden bevestigd. 
Nu is de eerste laag klaar en begin het weer opnieuw met het plaatsen van de kolommen, daarna 
de liggers en de CLT-panelen, waarna de vloer er weer in kan. Deze volgorde blijft doorgaan tot de 
gewenste hoogte is bereik. Als dat gedaan is kan het gebouw wind- en waterdicht worden gemaakt 
door de gevels en het dak te maken. 
Nadat het gebouw wind- en waterdicht is kan er begonnen worden met de afwerking, zoals de 
zwevende dekvloeren leggen en de verlaagde plafonds aanbrengen. Na het plaatsen van de schei
dingswanden kunnen de natte ruimtes worden gemaakt en alles worden afgewerkt. 

4. 8 Conclusies 
Het hoogbouwsysteem bestaat uit de volgende onderdelen: 

o Verdiepingsvloeren: 
Ribbenvloer R-2500x27-6x39x360 
Extra laag underlayment 18mm 
Verlaagd plafond: Fermacell type 2 H 31 /NL 
Zwevende dekvloer: Fermacell type 2 E 32-c 

o Begane grondvloer: 
Gei·soleerde kanaalplaatvloer 200mm dik, overspanning 7,2m 
Met 50mm gewapende druklaag 

o Liggers: 
Vloerliggers: 240x480mm GL28h 
Gevelliggers: 300x520mm GL28h 
Raveelbalken: 240x480mm GL28h 
Opvangbalken raveling: per situatie bekijken, max. 300x560mm GL28h 

o Kolommen: 
440x440mm GL28h , verdiepingshoog 

o CLT-panelen: 
2x 125mm dik 

o Gevel: 
ledere gevel is toegestaan, zolang de totale gevel niet meer weegt dan 2,5 kN/m 2 

o Verbindingen: 
Met behulp van een stalen kraag 
Alles wordt verbonden met buisverbindingen 021 ,3mm. 

De maximale gebouwhoogte is 34,5m in windgebied 3, bebouwd. Daarbij is de sterkte maatgevend 
en niet de horizontale vervorming. Dit in tegenstelling tot de conclusie van Hubert Kuijpers [KUI98], 
die, met zijn D.V.W. knopen , veel minder stijfheid heeft. 
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5 Dynamische windbelasting 
Uit het afstudeerproject van Hubert Kuijpers [KUI98] blijkt dat de dynamische vergrotingsfactor van 
de windbelasting een belangrijke rol speelt bi j het bepalen van de maximale hoogte van houten con
structies. Bij hem bleek dat de statische windbelasting met 60% moest worden verhoogd en dat de 
berekeningsmethode volgens de NEN niet voldoet voor hoogbouw in hout. 
In de Eurocode NEN-EN 1991-1-4 wordt de windbelasting veel gedetailleerder beschreven en komt 
het beter overeen met het werkelijke gedrag van de wind. Daarom is het interessant om te onder
zoeken wat de uitkomst is volgens de Eurocode. 
Omdat de uiteindelijke gebouwen niet bekend zijn die met dit systeem worden gemaakt, wordt in 
dit hoofdstuk weer gewerkt met het basismodel. Zoals dat ook is gedaan in hoofdstuk 4.3 voor het 
bepalen van de kolomafmetingen. 

5. 1 Eigenfrequentie 
Een belangrijk onderdeel voor het bepalen van de dynamische vergrotingsfactor van de windbelas
ting is het bepalen van de eigenfrequentie van het gebouw. Als de eigenfrequentie laag is en overeen 
komt met de belangrijkste frequenties uit het windspectrum, wordt de dynamische vergrotingsfactor 
belangrijk, zie figuur 5.1. 

windspectrum ~ '-----;----==----- n 

X 

aerodynam ische adminantie 

SFF 

belastingspectrum k_ '---7--l ""'------ n 

quasi statische overdrachtstunctie 

overdrechtsfunctie 1-mvs 

..- __.. dynamische responsie 

. _,... 
-....... .. ~ .. - quasi statische responsie 

Suu~! _-

responsiespectrum . -- ! - ........ 
'---~~~---- n 

t. 

Figuur 5. 1: Omzetten van een windspectrum naar de dynamische respons 
Bron: Bouwen met Staal nr. 204 biz. 57 [ST£08] 

Voor het bepalen van de eigenfrequentie zijn de hoogte, stijfheid, massa en uitbuigingsvorm van het 
gebouw belangrijk. De standaardformule om de eerste eigenfrequentie uit t e rekenen is: 

f = - 1 
X {E; 

e 2n viT\ 
eigenfrequentie 
stijfheid 
effectieve massa 

[5-1] 

[Hz] 
[N/m] 

[kg] 
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El GA 

Figuur 5.2: Schematisering van het gebouw om de eigenfrequentie te bepalen 
a: Als ingeklemde buig/igger 
b: Als ingeklemde a[schuifligger 

Om de eigenfrequentie van het basismodel (zie hoofdstuk 4. 3) te bepalen wordt het geschematiseerd 
als een ingeklemde ligger met een puntlast aan de top, zie figuur 5.2 . 
De formule om de stijfheid te berekenen voor een buigligger is: 

De effectieve massa kan bepaald worden met behulp van de kinetische energie, T max· 

Tmax =X· me · Y~ax 
h 

Tmax =X J ~ (y(x))
2 

dx 
0 

T max= Maxi male kinetische energie van de ligger, zie Mechanical vibrations [RA005] 
h= Hoogte ligger 
m= Massa ligger 
Ymax= Maximale snelheid van de ligger 
y(x)= Snelheid van de ligger op punt x 

Om de snelheid van de ligger te bepalen moet eerst de uitbuiging bekend zijn: 

F · h3 

Ymax =TEl 

F ( 2 3) y(x) = - 3 · X · h- X 
6-EI 

[5-2] 

[5-3] 

[5-4] 

(5-5] 

[5-6] 

Door formule 5-5 in formule 5-6 uit te drukken kan er makkelijker naar formule 5-3 worden gerekend. 

[5-7] 

De snelheid in punt x wordt dan, gedifferentieerd naar de tijd: 

[5-8] 
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Door formule 5-8 in te vult en in formule 5-4 kan dit vergeleken worden met formule 5-3, waarna de 
effectieve massa van de ligger bekent wordt: 

h {. }2 
T = vJm Ymax (3 · x2 ·h-x3) dx 

max /2 h 2 . h3 
0 

me= 0,24 ·m [5-9] 

Door de effectieve massa en stijfheid in te vullen in formule 5-1 is de eigenfrequentie te berekenen 
voor een buigligger: 

1 3x EI 
f =-X 
e 2rr 0,24 x m x h3 

Voor een afschuifligger wordt een zelfde berekening gedaan: 

k = GA 
e h 

Tmax =me · Ymax 
h 

J
m. 

Tmax = h y(x) dx 
0 

F·h 
Ymax = GA 

F·X 
y(x) = GA 

y . X 
y(X) = max 

h 
y . X 

y(x) = max 
h 

h . . h 2 

T = J m . y max . X dx = m . y max J X dx = m . ~ . y' 
max h h h h h2 2 max 

0 0 

me= 0,5xm 

f = _1 X GA 
e 2rr 0,5 x mx h 

[5-1 OJ 

[5-11] 

[5-12] 

[5-13] 

[5-14] 

[5-15] 

[5-16] 

[5-17] 

[5-18] 

[5-19] 

Het hoogbouwsysteem vervormt als een combinatie van buiging en afschuiving, zie figuur 5.3. Voor 
een buig-afschuifligger zijn er geen standaard formules. Van Oosterhout heeft in zijn proefschrift 
[00596] hier een formule voor gegeven en deze zal hier worden gebruikt (zie formule 5-20 tim 5-22), 
deze formule is tevens te vinden in CUR-rapport 97-5. Als eerste moet de verhouding tussen buiging 
en afschuiving worden bepaald met de factor ah. Aan de hand daarvan kan de factor f(ah) worden 
berekend, waarmee de eigenfrequentie wordt bepaald. 
In de afleiding van deze formules zitten wat onduidelijkheden, waardoor slecht is te achterhalen 
hoe de formules zijn bepaald. Het lijkt er op alsof er wat factoren door elkaar worden gehaald en er 
zitten wat fouten in de formules waar hij de uiteindelijke formules uit afleidt. Daarom wordt er een 
controleberekening gedaan met behulp van een eindig elementen pakket (Abaqus). 
In tabel 5-1 is de eigenfrequentie bepaald met de verschillende berekenmethodes en een verge
lijking met een eindige elementen berekening, waarbij het basismodel is geschematiseerd als een 
ingeklemde staaf (zoals bij de handberekeningen). 
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Figuur 5.3: Uitbuigingsvorm van het hoogbouwsysteem met windbelasting 

ah=~xh 

O::;ah::; 1 f(ah)= (0,3131+ 0,1148 ]x(-1-ahxsinh[ah]+cosh[ah]+_!] 
(ah)2 (ah)2 x cosh[ah] 2 

ah> 1 f(ah)= ( 0,2365 +_!_]x(-1-ahxsinh[ah]+cosh[ah]+_!] 
(ah-0,3)1

•
22 16 (ah)2 xcosh[ah] 2 

fe = f(ah) X 
mxh3 mxh 
- - +--
8xEI 2xGA 

11Gebouwhoogte Massa feEl f.GA ah fe EI-GA 
17,5 m 171050kg 4,04 Hz 1,66 Hz 0,83 2,44 Hz 
20,9 m 213850 kg 2,77 Hz 1,36 Hz 0,99 1,94 Hz 
24,3 m 256600 kg 2,02 Hz 1,15 Hz 1 '15 1,58 Hz 
27,7 m 299400 kg 1,53 Hz 1,00 Hz 1,31 1,32 Hz 
31,1 m 342150 kg 1 ,21 Hz 0,88 Hz 1,47 1,12 Hz 

f.EEM 
2,08 Hz 
1,67 Hz 
1,38 Hz 
1,16 Hz 
1,00 Hz 

34,5 m 384900 kg 0,97 Hz 0,79 Hz 1,64 0,96 Hz 0,87 Hz 

Tabel 5-1: De verschillende eigenfrequenties van het basismode/ van figuur 4. 5 

Massa 
feEl 
fe GA 
ah 
f E:I-GA e 

Permanente plus momentane veranderlijke belasting, karakteristiek 
Eigenfrequentie geschematiseerd als buigligger El = 4, 73*1 010 Nm 2 

Eigenfrequentie geschematiseerd als afschuifligger GA = 1 ,64*1 08 N 
Verhouding tussen buiging en afschuiving 
Eigenfrequentie geschematiseerd als buig-afschuifligger (Van Oosterhout) 
El = 1 ,20*1011 Nm 2 GA = 2,7*108 N 

[5-20] 

[5-21] 

[5-22] 

Eigenfrequentie geschematiseerd als ingeklemde buig-afschuifligger berekend met 
een eindig elementen pakket 
El = 1,20*1011 Nmz GA= 2,7*108 N 
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Figuur 5.4: Verschil berekening Van Oosterhout- EEM, waarbij de EEM berekening als 100% is aangehouden 

Het verschil tussen de berekening van Van Oosterhout en de berekening met Abaqus is het grootst bi j 
een hoogte van 17,5m en bedraagt 17%. Oat is redelijk voor een schattingsformule. Er is nog onder
zocht of de berekeningsmethode van Van Oosterhout overal een overschatting geeft van de eigen
frequentie vergeleken met een EEM berekening, zie figuur 5.4. De uitwerking daarvan is te vinden in 
bijlage M. Daaruit blijkt dat bij een lage ah factor (ah < 0,5) er een overschatting is van ongeveer 
20% en bij een hoge ah factor (ah > 1 0) er een onderschatting is van ongeveer 10%. 

Voor de verdere berekeningen wordt de eigenfrequentie aangehouden die met Abaqus is bepaald. 

5. 2 Dynamische vergrotingsfactor 
Om de dynamische invloed van de windbelasting mee te nemen wordt de statische windbelasting 
vermenigvuldigd met een dynamische vergrotingsfactor c,cd. Deze factor bestaat uit twee delen. Het 
eerste deel is dec, factor, die houdt rekening met het niet gelijktijdig voorkomen van een windvlaag 
over de gehele gevel (was vroeger de cdim factor). En het tweede deel is de cd factor, de werkelijke 
dynamische vergrotingsfactor. De twee delen mogen niet van elkaar worden gescheiden. 
Het berekenen van de c,cd factor is ingewikkeld en veel werk, daarom worden hier alleen de resul
taten gegeven in tabel 5-2, de uitwerking is te vinden in bijlage J. Uit de laatste kolom blijkt dat de 
dynamische invloed gering is bij het basismodel van het hoogbouwsysteem. Waarschijnlijk komt dit 
omdat de stijfheid behoorlijk groot is, de sterkte is maatgevend voor de maximale hoogte en niet de 
stijfheid, zoals gebruikelijk bij hoogbouw in staal en beton. Ook de maximale hoogte van 34,5m is 
natuurlijk niet echt hoog vergeleken bij hoogbouw in andere materialen. 
De aanname van Hubert Kuijpers dat de dynamische windbelasting altijd van groot belang is bij 
hoogbouw in hout klopt dus niet. Voor zi jn afstudeerproject is dat zeker het geval , maar voor het in 
deze studie gekozen systeem met infillframes niet. 

Wtndg~bted Terretncategorie Lagen Hoogte Massa '· Cs cd c,cd 
Gebied I Kust 5 17,5 m 171050 kg 2,08 Hz 0,94 1 ' 14 1,07 

Onbebouwd 6 20,9 m 213850 kg 1,67 Hz 0,87 1 '18 1,03 
Bebouwd 7 24,3 m 256600 kg 1,38 Hz 0,85 1 ' 19 1,01 

Gebied II Kust 5 17,5 m 171050 kg 2,08 Hz 0,94 1 ' 12 1,05 
Onbebouwd 7 24,3 m 256600 kg 1,38 Hz 0,87 1 '19 1,04 

Bebouwd 8 27,7 m 299400 kg 1,16 Hz 0,84 1,20 1,01 
Gebied Ill Onbebouwd 9 31 ,1 m 342150 kg 1,00 Hz 0,87 1,22 1,06 

Bebouwd 10 34,5 m 384900 kg 0,87 Hz 0,84 1,24 1,04 

Tabel 5-2 : Dynamische vergrotingsfactor per windgebied van het basismodel 
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5. 3 Voelbare trill'ingen 
De dynamische windbelasting is niet alleen van belang voor de sterkte, maar ook voor het comfort 
niveau. Een gebouw mag niet te veel trillen door de wind, dat wordt als onwenselijk ervaren. In 
de Eurocode wordt weer terugverwezen naar de NEN 6702 voor eisen aan de maximale horizontale 
versnelling van gebouwen , zie figuur 5.5. Om met figuur 5.5 te kunnen werken moet nog wet de bere
kende standaardafwijking van de horizontale versnelling o •.• (formule C.4 uit de NEN-EN 1991-1-4) 
worden vermenigvuldigd met de piekfactor kP (formule B.4 uit de NEN-EN 1991-1 -4 ). 
In tabel 5-3 is te zien dat geen enkel basismodel voldoet aan de comforteis voor woongebouwen 
en bijna alle basismodellen ook niet voldoen aan de comforteis voor kantoren. Er zal daarom per 
gebouw gekeken moeten worden of wordt voldaan aan deze eis. Uit de voorbeeld gebouwen (zie 
hoofdstuk 7) blijkt dat er weinig problemen hiermee zullen ontst aan. 

5.4 Conclusies 
De dynamische invloed van de windbelasting blijkt mee te vallen voor het hoogbouwsysteem. Deze 
hoeft geen probleem te zijn voor hoogbouw in hout. De eigenfrequenties zijn behoorlijk nauwkeurig 
te berekenen met de hand. De eisen ten aanzien van de bruikbaarheid (horizontale versnellingen) 
blijken niet te voldoen met de basismodellen. Echter valt te verwachten dat voor gebouwen gemaakt 
met dit hoogbouwsysteem er geen problemen zij n. Dit zal nog wel per gebouw gecontroleerd moet en 
worden. 
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Figuur 5.5: Maximale horizontale versnelling van een gebouw volgens de NEN 6702 
Lijn 1 ge/dt voor kantoren, /ijn 2 voor woongebouwen 

Windgebied Terreincategorte Lagen Hoogte '· a 
Ge bied I Kust 5 17,5 m 2,08 Hz 0,32 m/ s2 

Onbebouwd 6 20,9 m 1,67 Hz 0,25 m/s2 

Bebouwd 7 24,3 m 1,38 Hz 0,22 m/ s2 

Gebied II Kust 5 17,5 m 2,08 Hz 0,22 m/s2 

Onbebouwd 7 24,3 m 1,38 Hz 0,20 m/s2 

Bebouwd 8 27,7 m 1,16 Hz 0,18m/ s2 

Gebied Ill Onbe bouwd 9 31,1 m 1,00 Hz 0,20 m/ s2 

Bebouwd 10 34,5 m 0,87 Hz 0,18 m/s2 

Tabe/ 5·3: Horizonta/e versnelling van het basismodel 

t. Eigenfrequentie berekend met Abaqus 
a Horizontale versnelling, voor de uitwerking zie bijlage J.3 

ilmuw 
0,1 0 m/s 2 

0,1 0 m/ s2 

0,10 m/ s2 

0,10 m/ s2 

0,10 m/ s2 

0,10m/ s2 

0,10 m/ s2 

0,11m/s 2 

amax,w Maximale horizontale versnelling voor woongebouwen (zie figuur 5.5 lijn 2) 
amax,k Maximale horizontale versnelling voor kantoorgebouwen (zie figuur 5.5 lij n 1) 
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ilmax.k 
0,1 8 m/s2 

0,18 m/s2 

0,18 m/ s2 

0,18m/ s2 

0,18m/ s2 

0,18 m/ s2 

0,1 8 m/ s2 

0,19 m/ s2 



6 Brand 
De brandveiligheid van een gebouw is een belangrijk punt. Een gebouw mag tijdens een brand niet 
voortijdig instorten, de mensen die er aanwezig zijn moeten de mogelijkheid hebben om het gebouw 
snel en veilig te verlaten. 

6. 1 Brandwerendheid van de constructie 
De brandwerendheidseis van de hoofddraagconstructie is 120 minuten. De maxi male hoogte van de 
bovenste verdieping kan boven de 13m liggen. En omdat er vee! onbeschermd hout is, kan er geen 
reductie van 30min worden toegepast op basis van het aanwezige brandbare materiaal (permanente 
vuurbelasting). 
Een erg goede manier om de brand snel te bestrijden is het toepassen van sprinklers, zie literatuur
studie hoofdstuk 6. Sprinklers bestrijden brand effectief, echter gaat de overheid er conservatief 
mee om. In vee! gemeentes is er een reductie van 30min in rekening te brengen op de brandwerend
heidseis [VEE05], waardoor het vaak niet heel vee! oplevert. Echter omdat zein de praktijk zo goed 
blijken te werken wordt er hier toch voor sprinklers gekozen en de reductie van 30 minuten. 
De brandwerendheidseis is daardoor 90 minuten, hieraan moeten alle kolommen, liggers, vloeren, 
CLT-panelen en verbindingen voldoen. Voor de kolommen en liggers is dit geen probleem, die voldoen 
ruim aan de eis, zie bijlage K. Ook de CLT-panelen zijn dermate dik dater geen problemen optreden. 
lmmers hoeft er maar met weinig windbelasting rekening te worden gehouden in combinatie met 
brand, twintig procent. Tevens zullen de CLT-panelen worden weggewerkt met voorzetwanden. Dit 
om de geluidsisolatie te verbeteren en omdat er speling zit tussen de panelen en het frame. Die 
voorzetwanden zullen bestaan uit gips-vezelplaten, welke ook brandwerend zijn . Daardoor worden 
de CLT-panelen extra beschermd. 
Wat overblijft, zijn de vloeren en de verbindingen. De vloeren zijn door de dunne onderdelen behoor
lijk brandgevoelig, na 20 minuten zijn de ribben al geheel verkoold . Daarom zullen ze moeten worden 
geschermd tegen brand. Om aan de geluidsisolatie te voldoen zijn er al een zwevende dekvloer en 
verlaagd plafond nodig. De gekozen systemen met gipsvezelplaten voor de zwevende dekvloer en 
verlaagd plafond bezitten beide 90 minuten brandwerendheid, zie [FER09]. Daarmee voldoen de 
vloeren aan de gestelde brandwerendheidseis. 
De verbindingen tussen de kolommen en liggers liggen tussen de dekvloer en het plafond en dus 
beschermd tegen brand. Aileen de verbindingen van het infillframe worden nog niet beschermd. 
Door de houtproppen aan te brengen worden de buizen van de verbinding afgeschermd van de hitte. 
De houtprop moet minimaal 63mm dik zijn om voldoende bescherming te kunnen bieden tegen de 
brand (~/t = 0, 70*90 = 63mm). Hoe de houtprop precies komt te zitten is te zien in figuur 6.1. Om 
de staalplaat te beschermen komt er steenwol te zitten in de ruimte tussen het paneel en de ligger/ 
kolom. Dat zorgt ervoor dat de staalplaat van de verbinding niet opwarmt en zorgt tevens voor een 
verbetering van de geluidsisolatie van het infillframe. De voorzetwanden zorgen ervoor dat het 
steenwol op de plaats blijft. 
De aansluiting van de kolom met de fundering moet ook nog worden bekeken. Omdat de kolommen 
in het zicht blijven is het van belang om dit netjes en mooi op te lossen. Daarom wordt de verbinding 
bekleed met hout, dat is mooier dan er gipsvezelplaten tegen te maken. De houten bekleding wordt 
70mm dik, zie figuur 6.2. 

72 



Brand 

6. 2 Brandveiligheid van het gebouw 
Het aanbrengen van brandcompartimenten en vluchtwegen zal per gebouw bekeken moeten worden. 
Daarom worden hier aileen de eisen uit het bouwbesluit omschreven, waaraan het gebouw zal 
moeten voldoen. 
Het bouwbesluit stelt als eis dat een brandcompartiment in een woongebouw uit maximaal zes 
woonfuncties bestaat met een maximaal totaal oppervlak van 800m 2 • Tevens moet het brandcompar
timent zijn verdeeld in subcompartimenten van maximaal 500m 2 met maximaal een gebruiksfunctie. 
Een brandcompartiment in een kantoorgebouw heeft een maximaal oppervlak van 1 000m 2 • De brand
werendheid van een (sub)brandcompartiment moet minimaal 60 minuten zijn. 

Om de verspreiding van rook te voorkomen moet ieder (sub)brandcompartiment 30 minuten rook
werend zijn. Tevens geldt voor een kantoorfunctie dat de loopafstand in een verblijfsgebied tot een 
rookcompartiment niet meer mag zijn dan 30m. Bij een woonfunctie is de maximale loopafstand 15m. 
Bij de toegang van het rookcompartiment beginnen twee vluchtroutes die nergens samenvallen in 
een compartiment, tenzij het om een veiligheidstrappenhuis gaat. Daar mogen wet twee vluchtwe
gen in samenkomen. 

Er moet een brandweerlift komen in het gebouw, als er een gebruiksfunctie is in een verblijfsgebied 
20m boven het meetniveau. Bij een woongebouw mag de loopafstand tussen de toegang van een 
brandweerlift en de toegang van een subbrandcompartiment niet groter zijn dan 90m. Bij een kan
toorfunctie is de maximale loopafstand 75m van een brandweerlift tot een rookcompartiment. 

CLT- aneel 

D.V.W. 

Buis 021 3mm 

Steenwol 

D.V.W. 

Kolom 

Figuur 6. 1: Verbinding ligger - CLT-panee/ met houtproppen 
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7 Voorbeeld gebouwen 
In dit hoofdstuk zullen drie voorbeeld gebouwen worden uitgewerkt, om te Iaten zien water mogelij k 
is met dit systeem en om een leidraad te geven voor het toepassen ervan. 

7.1 Gebouw 1 
Het eerste voorbeeld gebouw is gebaseerd op het afstudeerproject van Hubert Kuijpers [KUI98]. Hij 
heeft een woontoren ontworpen van 28,8x28,8m en 12 verdiepingen hoog, zie figuur 7.1. Per ver
dieping zijn er vier appartementen aanwezig van 175m2 en in het midden zit het verticale transport. 

I ... ~ ">·'- l" -4. 11,.8' o..pp Lt 8e 1 

:?.'l•l.t•n.v 

Figuur 7. 1: On twerp Hubert Kuipers 

Als dit antwerp wordt overgezet naar een stramienmaat van 7,2m dan zijn er vier stramienen nodig. 
De vier appartementen van 175m2 zijn erg groot, daarom worden er acht appartementen per verdie
ping gemaakt. Het oppervlak van een appartement wordt dan 78m 2 , een gebruikelijkere maat. Het 
verticale transport blijft in het midden, zodat er zoveel mogeli j k daglicht in de woningen kan komen. 
Omdat het gebouw vier stramienen lang en breed is, zijn er vier infillframes in elke richting nodig 
voor de stabiliteit. Op die manier wordt er voldaan aan het basismodel van figuur 4. 5. De infillframes 
hoeven niet per se in elk stramien te zitten, de vloer werkt immers als schijf. Dit leidt uiteindeli jk 
tot het ontwerp van figuur 7.2. In figuur 7.3 is hetzelfde gebouw te zien alleen dan als kantoorgebouw. 

u u 

App. 78m 2 App. 78m2 

I 
App. 78m2 

c 

App. 78m 2 Trap Lift 
p [ 

Lift Trap App. 78m2 

p 
App. 78m2 

App. 78m2 App. 78m2 

~ ~ 

Figurr 7.2: Plattegrond gebouw 1 a/s woongebouw 
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Voorbeeld gebouwen 

Als wordt aangenomen dat het gebouw in Delft komt te staan, de afstudeerplaats van Hubert, dan 
kan het gebouw maximaal acht lagen hoog worden, zie tabel 4-2. Het gebouw staat dan in wind
gebied 2, bebouwd. Omdat dit gebouw is gebaseerd op het basismodel voldoet dit gebouw aan de 
stabiliteit, sterkte en stijfheid. 
Het systeem voldoet standaard aan de brandeisen, maar het gebouw nog niet. Daarvoor moeten alle 
woningscheidende wanden 60min brandwerend zijn en 30min rookwerend. De trappenhuizen worden 
uitgevoerd als veiligheidstrappenhuis. De maximale loopafstand in een rookcompartiment is 13m, 
wat minder is dan de eis van 15m. Een van de liften is tevens een brandweerlift. De loopafstand tot 
de brandweerlift is overal minder dan 90m, dus dat voldoet ook. 
Eigenlijk is het gebouw nu al klaar. Voor de zekerheid worden er controle berekeningen uitgevoerd. 

Het gebouw is 27,7m hoog (3,4*8+0,5) en 28,8m breed. De massa van het gebouw is 1,5*28,82*8 
+2,5*0,5*28,82*7 = 1721100 kg. En de stijfheid is El = 1,2*1017*4 = 4,8*1017 Nmm2, 
GA = 2,7*108*4 = 10,8*108 N. 

Dit resulteert in een 2e orde factor van (zie paragraaf 4.5): 

F = [ 277002 + 1 l_, = 1499400kN 
cr 7,837x4,8x1017 2x10,8x108 

f = 1, 2 X 1, 5 X 28,82 
X 8 + 1, 2 X 17 X 8 X 8 + 1, 2 X 2, 5 X 28,8 X 27,7 X 4 

+1,5x2,5x0,5x28,82 x7 = 33710kN 

n = 1499400 = 44 
33710 

_n_=~=1 023 
n-1 44-1 ' 

De dynamische vergrotingsfactor c,cd wordt 0,89 = 1 ,00, zie bijlage L. De daarbij horende horizontale 
versnelling is 0,08 m/s2 en voldoet. Zoals al gesproken in hoofdstuk 5 voldoet de horizontale versnel
ling van een gebouw vaak wel, terwijl het basismodel niet voldoet. 

De totale windbelasting op het gebouw is yQ,
1
*tweede orde effect*c,c/c,*q/b*h = 1 ,5*1 ,023*1 ,00* 

1 ,28*1 ,00*28,8*27,7 = 1567 kN. Per infillframe is dat 392 kN, wat lager is dan 400 kN dus de stabiliteit 
vol.doet. 
De maximale horizontale vervorming wordt: 

qQ,k = 1, 023 x 1, 00 x 1, 28 x 1, 00 x 28,8 = 37, 7kN I m 

u = 37,7 x 27700
4 

+ 37,7 x 27700
2 = 19mm 

8x4,8x1017 2x10,8x108 

~ = 
27700 

= 1458 » 500 voldoet 
u 19 

De liggers en kolommen voldoen altijd als aan de eisen van het basismodel wordt voldaan, wat het 
geval is. 
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7.2 Gebouw 2 
Het tweede voorbeeld gebouw wordt gebaseerd op het afstudeerproject van Dennis Woudenberg 
[WOU06] . Hij heeft een stramienmaat van 6x6m. Het woongebouw is 8 stramienen lang, 3 breed en 
10 lag en hoog, zie figuur 7 .4. Dit on twerp is gebaseerd op een bestaand woongebouw van beton in 
Eindhoven. 
Voor het voorbeeld gebouw worden dezelfde stramienaantallen aangehouden. Het gebouw wordt dan 
8*7,2 = 57,6m lang, 3*7,2 = 21,6m breed en ook 10 lagen hoog, zie figuur 7.5 en 7.6. 

Figuur 7.4: Ontwerp Dennis Woudenberg 
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Figuur 7.5: Plattegrond gebouw 2 als woongebouw 
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Figuur 7.6: Plattegrond gebouw 2 als kantoorgebouw 

Eindhoven valt in windgebied 3, bebouwd , waardoor de 10 lagen haalbaar is als wordt voldaan aan 
het basismodel, zie tabel 4-2. Dit houdt in dat er acht infillframes nodig zijn in de breedte en drie 
in de lengte van het gebouw. 
Elke woningscheidende wand moet 60min brandwerend zijn en 30min rookwerend . Door de deuren 
van de appartementen goed te kiezen is er een loopafstand in een rookcompartiment van minder dan 
15m te behalen. Als bij de plaatsing van de deuren daar geen rekening mee wordt gehouden kan het 
zijn dat het fout gaat. 
Een van de liften wordt ook hier een brandweerlift , omdat er een vloer van een verblijfsgebied hager 
ligt dan 20m. De maximale loopafstand tot de brandweerlift van 90m wordt makkelijk gehaald, dus 
dat voldoet ook. 
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Voorbeeld gebouwen 

Oak hier worden weer centrale berekeningen uitgevoerd. 
h= 3,4*10+0,5 = 34,5m 
l= 7,2*8 = 57,6m 
b=7,2*3 =21,6m 
m= 1 ,5*57,6*21 ,6*10+2,5*0,5*57,6*21 ,6*9 = 3265900 kg 
El

1
= 1,2*1017*8 = 9,6*1017 Nmm 2 

Elb = 1 ,2*1 017*4 = 4,8*1 017 Nmm 2 

GA
1
= 2,7*108*8 = 21,6*108 N 

GAb= 2,7*108*4 = 10,8*108 N 
c,cd,,= 0,80 = 1,00 
c,cd,b = = 1,02 
a1= = 0,07 m/s 2 < 0,10 m/s 2 voldoet 
ab= = 0,06 m/s 2 < 0,10 m/s 2 voldoet 

_n_ =~=1 017 
n-1t 59-1 ' 

_n_ = __]_Q_ = 1, 034 
n -1b 30-1 

Fw,d,1= 1 ,5*1 ,017*1 ,00*1 ,28*(0,76*57,6*21 ,6+0,89*57,6*(34,5-21 ,6)) = 3138 kN 
Fw,d,b= 1,5*1,034*1,02*1,28*0,89*21,6*34,5 = 1343 kN 
Finfilll= 3138/8 = 392 kN < 400 kN voldoet 
Finfill:b = 1343 I 4 = 336 kN < 400 kN voldoet 

qQ,k,l= 1,017*1,00*1,28*0,89*57,6 
qQ,k,b= 1,034*1,02*1,28*0,89*21,6 

u
1 

= 66, 7 x 34500
4 + 66,7 x 34500

2 
= 31mm 

8x9,6x1017 2x21,6x108 

u
1 

= 26 x 34500
4 

+ 26 x 34500
2 

= 24mm 
8x4,8x1017 2x10,8x108 

~ = 
34500 

= 1113 » 500 voldoet 
u1 31 

~ = 
34500 

= 1438 » 500 voldoet 
ub 24 

77 

= 66,7 kN/m 
= 26,0 kN/m 



7.3 Gebouw 3 
Een gebouw hoeft niet per se over de hele plattegrond omhoog te gaan. Het kan zijn dat sommige 
delen van de plattegrond niet dezelfde hoogte hebben. Daarvoor is dit derde antwerp gemaakt, om 
te Iaten zien hoe daar mee om moet worden gegaan. 
In figuur 7. 7 is een zijaanzicht van het voorbeeld gebouw nummer drie te zien. Het gebouw loopt van 
10 lagen hoog links naar 1 laag hoog rechts en is 79,2m lang en 43,2m breed. 

57,6 21,6 

79,2 

Figuur 7. 7: a: Vooraanzicht gebouw 3 
b: Rechter zijaanzic h t gebouw 3 
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Figuur 7.8: Plattegrond gebouw 3 a/s woongebouw (voor overige plattegronden zie bijalge L.3) 
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Figuur 7.9: Plattegrond gebouw 3 a/s kantoorgebouw (voor overige plattegronden zie bija/ge L.3) 
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Voorbeeld gebouwen 

Bij het basismodel wordt er uitgegaan van een gelijke hoogte van het gebouw, dus die is nu niet 
meer toepasbaar. Het gebouw zal daarom moeten worden berekend op stabiliteit. De locatie van het 
gebouw is windgebied 3, bebouwd. 
Om het tweede orde effect en de c,cd factor te bepalen wordt het gebouw als een rechthoek gezien, 
dus overal is het gebouw tien lagen hoog. Dit is gedaan om het rekenen makkelijker te maken. 
h= 3,4*10+0,5 = 34,5m 
l= 7,2*11 = 79,2m 
b= 7,2*2 = 14,4m 
m= 1 ,5*22*7,2 2*10+2,5*0,5*22*7,2 2*9 = 2993800 kg 
El 1= 1 ,2*1 017*7 = 8,4*1 017 Nmm 2 

Elb= 1,2*1017*3 = 3,6*1017 Nmm 2 

GA1= 2,7*108*7 = 18,9*108 N 
GAb= 2,7*108*3 = 8, 1*108 N 
c,cd,1=0,76 =1,00 

= 1 '12 c,cd,b = 
a~= 

a = 
b -1 

= 0,08 m/s2 < 0,10 m/s2 voldoet 
= 0,06 m/s2 < 0,10 m/s2 voldoet 

F = [ 
345002 

+ 
1 l = 2245400kN 

cr,l 7,837 x 8,4x1017 2x18,9 x 108 

F = [ 345002 + 1 l-1 = 962300kN 
cr ,b 7,837x3,6x1017 2x8,1 x 108 

F = 1,2 x 1,5 x 22 x 7,22 x10+1,5x2,5 x 0,5 x 22 x 7,22 x 9 = 39780kN 

n = 2245400 = 56 
l 39780 

n = 962300 = 24 
b 39780 

_n_ =~=1 018 
n-11 56-1 ' 

_n_ = _3i_ = 1,043 
n-1b 24-1 

Om de te bepalen wat de windbelasting is op elk infillframe, wordt het gebouw geschematiseerd als 
een oneindig stijve ligger. Ieder infillframe wordt geschematiseerd als een translatieveer met een 
constante veerstijfheid . Geheellinks zitten er twee infillframes achter elkaar en daar is de veerstijf
heid dan ook twee keer zo hoog, zie figuur 7.10. De reactiekracht van de veren is de windbelasting 
die in de infillframes zal komen en mag dus niet meer zijn dan 400 kN. 

a 

b 
2k k k k k 
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Berekening van figuur 7. 10a: 
Pw/ nl(n-1)*q/cpe = 1,018*0,48*1,28 = 0,94 kN/m2 

Berekening van figuur 7. 10b: 
qw,d = Pw,/h = 0,94*3,9 = 3,67 kN/m 

Figuur 7. 10: a: Rekenwaarde van de windbelasting 
op het gebouw 

b: Gebouw geschematiseerd als een 
oneindig stijve ligger op veren 



De reactiekrachten zijn van links naar rechts: 
762 kN => 381 kN per infillframe 
355 kN 
329 kN 
315 kN 
276 kN 
249 kN 

Dus de stabiliteit in de korte richting voldoet. In de lengte richting is het simpeler om de krachten op 
de infillframes te bepalen. Dat gaat hetzelfde als bij de andere twee voorbeeld gebouwen. 

F w,d,b = 1, 5*1 ,043*1, 12*1, 28*0, 89*14,4*34, 5 
F infi ll ,b = 992/3 

= 992 kN 
= 331 kN < 400 kN voldoet 

Voor de 'uitstekende' delen rechts op de begane grand en de eerste verdieping zijn twee extra infill
frames toegevoegd. Die krijgen zeer weinig windbelasting en worden geacht te voldoen. 
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8 Conclusies en aanbevelingen 

8.1 Conclusies 
Geheel houten infillframes hebben de potentie om goed te werken, vergeleken bij staal-betonnen 
infillframes zijn ze iets minder sterk, de stijfheid is vergelijkbaar. Omdat bij dit numerieke onder
zoek aileen 1e orde lineair is gerekend met een bovengrens (zie figuur 3.1 ), is de werkelijke sterkte 
hager dan berekend. 
Het belangrijkste onderdeel bij de infillframes zijn de verbindingen tussen het frame en het paneel. 
Door te kiezen voor sterke, stijve verbindingen kan vee! gewonnen worden . De liggers en kolommen 
hebben vergeleken daarbij maar een zeer beperkte invloed op het geheel. Het CLT-paneel blijkt 
goed in staat om te worden gebruikt als infillframes, ze bezitten voldoende sterkte en stijfheid. 

Het hoogbouwsysteem kan worden gebruikt voor zowel woningbouw, als kantoorbouw. Het hoog
bouwsysteem heeft een ligger-kolomstructuur, zodat er maximale flexibiliteit ontstaat. Daarom is 
er ook gekozen voor een grate stramienmaat van 7,2x7,2m. De verdiepingshoogte is 3,4m om vol
doende ruimte te hebben voor de hoge liggers en de vloer. Er wordt een ribbenvloer toegepast , 
waarbij de overspanningsrichting per veld anders is. Op die manier worden de liggers, 240x480mm, 
minder belast. De liggers aan de rand van het gebouw moeten ook de gevel dragen en zijn daardoor 
grater, 300x520mm. ledere gevel is toepasbaar bij het systeem zolang het totale gewicht van de 
gevel niet meer is dan 2,5 kN/m 2 • De kolommen worden verdiepingshoog en hebben een afmeting 
van 440x440mm. Aile verbindingen worden gemaakt met behulp van stalen hulpmiddelen. De begane 
grondvloer wordt een ge·isoleerde kanaalplaatvloer. 

Om het hoogbouwsysteem stabiel te houden is er per stramien een infillframe nodig, als men tot de 
maximale hoogte wil bouwen van 34m. De infillframes hoeven niet evenredig verdeeld te worden 
over de plattegrond van het gebouw, er mag mee geschoven worden, omdat de vloer als een schijf 
werk. Het tweede orde effect speelt een ondergeschikte rol. En door het toepassen van een extra 
laag underlayment op de ribbenvloer, zijn er tweede draagwegen mogelijk. 
Bij het behalen van de maximale hoogte van het systeem blijkt niet de stijfheid de beperkende 
factor, maar de sterkte. De verbindingen tussen het frame en het paneel blijken de beperkende 
factor te spelen. 
Voor het ontwerpen van een gebouw met dit systeem is er een basismodel opgezet. Als het gebouw 
daarmee wordt opgebouwd , zal het voldoen aan aile stabiliteitseisen en is men snel klaar met het 
controleren van de constructie. 

De dynamische vergrotingsfactor van de windbelasting is bijna verwaarloosbaar. Dit in tegenstel
ling tot ander onderzoek naar hoogbouw in hout. De eigenfrequentie van een gebouw zijn goed te 
berekenen met de hand, waarbij het gebouw wordt geschematiseerd als een ingeklemde staaf. De 
horizontale versnellingen van het hoogbouwsysteem voldoen niet zonder meer en zullen per gebouw 
bekeken moeten worden. AI blijkt uit de voorbeeld gebouwen dater waarschijnlijk geen problemen 
zullen ontstaan als het systeem wordt gebruikt bij gebouwen. 

De brandwerendheidseis van het systeem is 90 minuten door het toepassen van sprinklers. De liggers 
en kolommen zijn dermate groat dat ze niet beschermd hoeven te worden tegen de brand. Voor de 
vloeren en verbindingen wordt bescherming geboden door een verlaagd plafond en een zwevende 
dekvloer. Die zwevende dekvloer en het verlaagd plafond zijn ook nodig om de vloeren te Iaten 
voldoen aan de geluidsisolatie eisen. 
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Conclusies en aanbevelingen 

8. 2 Aanbevelingen 
De belangrijkste aanbeveling is het verder onderzoek verrichten naar het gedrag van de houten 
infillframes. Het infillframe is alleen numeriek bestudeerd en het is wenselijk om te controleren of 
dit ook het werkelijke gedrag is. Dit kan het beste gedaan worden met een experimenteel onderzoek. 
Waarbij ook de richting van het CLT-paneel van belang is om nader te onderzoeken. 

Alle verbindingen van het hoogbouwsysteem zijn gemaakt met buisverbindingen in combinatie met 
staalplaten. Hierover is nog weinig bekend, verder onderzoek zou duidelijk kunnen maken of alle 
verbindingen daadwerkelijk gemaakt kunnen worden. 

Het hoogbouwsysteem is opgezet als constructief systeem en zo ook uitgewerkt. Het bouwfysisch en 
bouwtechnisch aspect ervan zijn maar gedeeltelijk uitgewerkt kan verder onderzocht worden. 
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