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WOORD VOORAF 

Aan ieder begin, komt een einde. Derhalve ook aan het afstuderen en daarmee mijn studie Stuctural Design aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Terugblikkend op ruim zes jaar bouwkunde, is de tijd snel gegaan. Een 
leerzame en vruchtbare periode welke de basis zal vormen voor de jaren die volgen. 

De afgelopen anderhalf jaar heeft mijn leven in het teken gestaan van Happy Street. Wat begon als een stage in 
Shanghai is uitgelopen tot een afstudeerproject dat onderdeel is gaan uitmaken van mijn dagelijks leven. 

Voor u ligt mijn afstudeerwerk in het kader van de master Structural Design aan de faculteit Architecture, Building 
and Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hierin zal het constructieve ontwerp van het Nederlands 
Paviljoen voor de Wereldtentoonstelling van 2010, Happy Street, herontworpen worden in het materiaal beton. 

Dit eindresultaat had ik nooit bereikt zonder de hulp van mijn afstudeerbegeleidingscommissie. Deze gelegenheid 
wil ik graag aangrijpen om mijn dank hiervoor uit te spreken. 

In het bijzonder wil ik hiervoor de heer Ir. Rijk Blok bedanken. Hij vroeg mij mee te gaan naar Shanghai. Misschien 
wel de meest interessante periode uit mijn studie. Bovendien heeft deze periode uiteindelijk de basis gelegd voor 
de afstudeeropdracht in de huidige vorm. Hierbij dient ook de heer Prof. Ir. Cees Kleinman genoemd te worden. Hij 
kwam met het voorstel de stageperiode als aanleiding voor het afstudeerproject te gebruiken. Later heb ik leren 
ontwerpen met het materiaal beton op een manier die niet uit boeken, colleges of het internet geleerd kan 
worden. Tenslotte de heer Ir. Martin Vissers wie mij heeft bijgestaan in het in kaart brengen van een 
uitvoeringsplan maar mij tegelijkertijd de vrijheid gaf om het constructieve ontwerp leidend te houden. 

Een einde betekent vaak ook een nieuw begin, een nieuwe uitdaging. Ik kijk er naar uit om mijn kennis toe te 
passen in de praktijk en in de toekomst aan de basis te staan van vele gebouwen in Nederland en wellicht 
daarbuiten. 

TimPouwels 
Eindhoven, 22 november 2010 
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SAMENVATTING 

Onderwerp 
Van februari tot juli 2009 heb ik stage gelopen bij de bouw van Happy Street, het Nederlandse paviljoen voor Expo 
2010 in Shanghai. Gedurende deze vijf maanden had ik de tijd om het bouwproces van Happy Street op de voet te 
volgen. Happy Street is zowel constructief als organisatorisch een complex project. Daarom leek het mij 
interessant om hier dieper op in te gaan en als onderwerp voor mijn afstudeerwerk te gebruiken. Na een analyse 
van het staalontwerp zullen onvermijdelijk verbeterpunten aan het licht komen. Deze kunnen ingepast worden in 
een nieuw, alternatief ontwerp in beton. Zodoende ontstond voor vertrek naar Shanghai het onderwerp: 

Happy Street: van staal naar beton 
Een alternatief constructief ontwerp voor het Nederlands paviljoen Expo 2010, Shanghai 

Doelstelling 
De doelstelling van het afstudeerproject is: 

Het ontwikkelen van een alternatief ontwerp voor Happy Street in het materiaal beton, 
waarin de bevindingen van vijf maanden stage gecombineerd met literatuurstudies zijn verwerkt en 
waarbij rekening wordt gehouden met de maakbaarheid in een vooraf vastgestelde bouwtijd. 

De doelstelling zal gerealiseerd worden door het doorlopen van de volgende stappen: 
Het bestaande ontwerp(proces) analyseren 
Knelpunten aanwijzen en benoemen 
Kennis opdoen van het constructiemateriaal (voorgespannen) beton 
Deelstudies naar voor het project relevante mechanica 
Het ontwikkelen van een voorlopig alternatief ontwerp 
Technische uitwerking van het alternatieve ontwerp 
Vergelijken van het staalontwerp met het betonontwerp en de voor- en nadelen bespreken 

Afbakening 
Door de omvang van het project is het onmogelijk het gehele ontwerp binnen een afstudeerproject te herzien. 
Daarom zullen eerst grenzen gesteld worden aan de opgave. 

Het herontwerpen van de brugligger en kolommen is het hoofddoel. 
De expositiehuisjes worden niet herontworpen. De belastingen voortkomend uit deze huisjes worden 
overgenomen uit het staalontwerp en op de platformen geplaatst. 
De constructie wordt getoetst aan de Expo Design Standard [16], hierdoor zal ook seismische belasting 
worden beschouwd. 
De bouwtijd zal beperkt worden tot de huidige bouwperiode: februari tot en met oktober. 
Kosten worden niet beschouwd. 

Torsie en beton 
In Happy Street ontstaan door de gebogen liggers en de uitkragende platformen aan beide zijden van de straat 
torderende momenten. Wanneer het beton scheurt ten gevolge van torsie dan neemt de stijfheid significant af, 
met circa een factor 10. Daarom zal scheurvorming voorkomen moeten worden in het ontwerp van Happy Street. 
Met de Cirkel van Mohr is bewezen dat door het toevoegen van een normaalspanning, de schuifsterkte van het 
beton enorm toeneemt. Hiermee kan scheurvorming uitgesloten worden. Dit vindt ook zijn weerslag in NEN 6720 
artikel 8.2.3.3. Hiertoe zal het beton voorgespannen worden. 

Alternatief ontwerp 
Een alternatief ontwerp is gemaakt waar negen speerpunten aan ten grondslag liggen. 
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1. Behouden van de 'beweging' van de straat. 
2. De locatie van de kolommen is herzien. Hierbij is getracht de beweging van de straat te volgen. 
3. Een belangrijk onderdeel in het ontwerp is brugdeel 10 t/m 12. Voor dit gedeelte is getracht het 

dramatische beeld te versterken. 
4. Het begin en einde van de brug blijven de eerste 12 meter onder het maaiveld. Deze ruimte is gebruikt 

om 'onzichtbare' ondersteuningen te plaatsen. 
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5. De gladde, vlakke onderzijde van de brugligger is behouden. Dit versterkt de beweging van de straat. 
6. De kolommen onder kantoorgebouw T zijn verwijderd. 
7. De ondersteuning van kroongebouw U bestond uit 4 kolommen. Deze zijn vervangen door één grote 

kolom onder een uitkragend platform. 
8. Door de nieuwe ondersteuning onder kantoorgebouw U kon de vluchttrap verplaatst worden rondom de 

kolom. 
9. Punten 1 tot en met 8 hebben ertoe geleid dat minder kolommen aanwezig zijn op het maaiveld. 

Resultaten 
De stalen kokerligger is herontworpen tot een meercell ige kokerligger. Een koker is efficiënt in het opnemen van 
torderende momenten. Met het materiaal beton kan direct een 5 meter brede brugligger gecreëerd worden. 
Hiermee wordt een gladde onderzijde van de brugligger verkregen. Aan de zijkanten van het profiel is ruimte 
ontworpen om de leidingen in te plaatsen. Deze kunnen van bovenaf geïnstalleerd worden. 

Met een rekenmodel in het programma Scia ESA PT is de haalbaarheid van het ontwerp getoetst. Een model is 
gemaakt waarbij de belastingen asymmetrisch op het brugdek geplaatst kunnen worden waardoor de invloed van 
torsie maximaal bepaald kan worden. Middels een iteratief proces zijn de voorspankracht Fpw en de krommings
druk Qpw op het model geplaatst. Hierdoor wordt ook de invloed van de voorspanning op de krachtsverdeling en de 
vervormingen zichtbaar met het rekenmodel. 

Een uitvoeringsvolgorde is opgesteld waarbij de constructie tijdens het voorspannen zo veel mogelijk kan 
vervormen. Zodoende kunnen de voorspankrachten overgedragen worden op de brugdelen. 

Door eisen te stellen aan de maximale buigtrekspanningen (< 0,25·/br) wordt het mogelijk om de schuifspanningen 
ten gevolge van torsie in combinatie met dwarskracht op te nemen zonder dat het beton gaat scheuren. Bewezen 
is dat het mogelijk is aan deze eisen te voldoen door middel van centrische voorspanning. Naar aanleiding van 
Tevens is de invloed van het excentrisch plaatsen van de voorspanstrengen in de brugdoorsnede bepaald. Na 
onderzoek met brugligger 12 bleek dat veel winst te behalen was. Door dit op het gehele ontwerp toe te passen 
kan bespaard worden op het aantal voorspanstrengen. Deze optimalisatie valt buiten het kader van dit project. 

Conclusie en aanbevelingen 
Geconcludeerd kan worden dat een haalbaar een ontwerp is ontstaan in beton. Aannemelijk is gemaakt dat het 
mogelijk is dit ontwerp uit te voeren binnen negen maanden. Hierbij is te allen tijde rekening gehouden met het 
architectonische ontwerp. 

In het betonontwerp is met een combinatie van factoren getracht een rustiger beeld op maaiveldniveau te 
creëren. De herindeling van de kolommen onder de brug, een nieuwe ondersteuning voor kroongebouw U, het 
verplaatsen van een vluchttrap en het verwijderen van de kolommen onder kroongebouw T hebben ertoe geleid 
dat minder elementen op het maaiveld staan waardoor de kwaliteit van deze ruimte wordt verbeterd. 

Het materiaal beton blijkt goed in staat te zijn schuifspanningen op te nemen wanneer het materiaal onder 
voorspanning wordt gezet. Veel winst is te behalen door de voorspanning op een slimme manier in de doorsnede 
te plaatsen. Door de bijbehorende krachten en momenten in een rekenmodel aan te brengen zijn de effecten op 
de vervormingen en de krachtsverdeling te bepalen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat 
de constructie moet kunnen vervormen tijdens het aanbrengen van de voorspanning! 

De uitvoering zal niet eenvoudig zijn, maar met principedetails en een uitvoeringsplan is aannemelijk gemaakt dat 
het mogelijk is om Happy Street binnen negen maanden uit te voeren. Bovendien kan door de toepassing van het 
materiaal beton in ieder geval het arbeidsenvriendelijke laswerk binnenin de kokerliggers komen te vervallen. 

Wanneer in een ander land geconstrueerd wordt, brengt dit vaak nieuwe mogelijkheden of beperkingen met zich 
mee. Door hier in een vroeg stadium rekening mee te houden kan tot efficiënte oplossingen gekomen worden. 
Daarom is het aan te raden kennis te nemen van de bouwcultuur. In China bijvoorbeeld is arbeid zeer goedkoop 
wat arbeidsintensief maatwerk mogelijk maakt. 

Nader onderzoek zal verricht moeten worden naar de dynamische eigenschappen van het ontwerp en naar de 
invloed van temperatuursbelastingen. Deze aspecten vallen buiten het kader van dit project. 
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SUMMARY 

Subject 
From February to July 2009 I participated in an internship during the construction of Happy Street, the Dutch 
pavilion at World Expo 2010, Shanghai. During these five months I was given the opportunity to observe the 
building process. lts structural design and organization makes it a complex project. For this reason it seems an 
interesting project to use for my master's thesis. After an analysis of the steel design inevitably there will be points 
that can be improved. These pointscan be used to fit in a new, alternative design in the material concrete. Before I 
went to Shanghai a subject was formulated: 

Happy Street: from steel to concrete 
An alternative structural design for the Dutch Pavilion Expo 2010, Shanghai 

Objective 
The objective of this master's thesis is: 

To develop on alternative design for Happy Street in the material concrete, 
describing the findings aftera five months intemship combined with literature studies and 
toking into account the feasibility within a predetermined construction time. 

The objective will be achieved by completing the following steps: 
Analyzing the existing construction process. 
ldentify bottlenecks 
Study to (prestressed) concrete 
Study to for this project relevant mechanics 
Develop a preliminary alternative design 
Technica! development to an alternative design 
Camparing the steel design with the concrete design and discuss the pros and cons. 

Boundaries 
Because of the size of the project it is impossible to redesign the entire project within the time limitation of a 
graduation project. Therefore the boundaries of the project are: 

The redesign of the bridge girder and columns is the ma in objective. 
The exhibition houses are not redesigned. The loads resulting from these houses are taken from the 
original design and placed on the platforms. 
The construction is examined to the Expo Design Standard [16], this means seismie load will be analyzed 
aswell. 
The construction time will be limited to the current construction time: February to October. 
Costs are not considered. 

Torsion and concrete 
Because of the curved beams and cantilever platforms torsion is introduced in the bridge girder. When concrete 
cracks due to torsion the stiffness significantly decreases (factor 10). Therefore cracks should be avoided in the 
design of Happy Street at all times. The Mohr's circle proves that by adding a normal stress, the shear strength of 
concrete increases enormously. This will make it possible to exclude cracking. This is also reflected in NEN 6720 
Artiele 8.2.3.3. For this reason the concrete will be prestressed. 

Alternative Design 
An alternative design is created which is based on nine important areas. 

6 f 

1. Maintain the 'movement' of the street. 
2. The location of the columns is reviewed. lt attempts to follow the movement of the street. 
3. An important part of the design is part 10 to 12. lt is striven forto strengthen the dramatic image. 
4. First 12 meters the beginning and ending of the bridge remain below earth level. This space is used to 

place 'invisible' columns. 
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5. The smooth, flat si de of the bridge girder is preserved. Th is impraves the curving and moving image of the 
street. 

6. The columns under office buildingT have been removed. 
7. The support tor crown building U consisted of 4 columns. These have been replaced by a large column 

supporting a cantilever platform. 
8. With this new support it became possible to move the emergency stair around this column. 
9. Points 1 to 8 have led to fewer visible columns at ground level. 

Results 
The steel box girder has been redesigned into a multicell box girder. A tube is efficient in absorbing twisting 
moments. With the material concrete immediately a 5 meters wide bridge girder can be created. This will directly 
create a smooth bottorn of the girder. On both sides in the girder space to place ducts is designed. These can be 
installed from above. 

Using SCIA ESA PT the feasibility of the design is analyzed. A model was created with an asymmetricalload placed 
on the bridge deck. Th is will maximize the influence of torsion. Through an iterative process the pretension Fpw and 
curvature pressure qpw have been placed on the model. This gives insight in the influence of prestressing on the 
force distri bution and deformation of the structure. 

A construction sequence has been made. ft is taken into account that the structure must have the ability to move 
during prestressing the concrete. Th is is required to transfer the prestressing torces to the structure. 

By imposing requirements on the maximum bending tensile stresses (< 0,25jb,) it is possible to absorb the shear 
stresses due to torsion combined with shear in a way that the concrete wiJl not crack. Proven is that it is possible 
to match these requirements by only using centrically placed tendens. Research has been done on eccentrically 
placement of the tendens. Th is proved that the number of tendons can be decreased by placing them in a smart 
way in the element. Optimization of the entire model is beyend the scope of this thesis. 

Condusion and recommendations 
lt can be concluded that a realizable design has been designed in concrete. lt is rendered plausible that it is 
possible to construct this design within nine months. The architectural design has been maintained. 

With an alternative design in concrete is tried to create a calmer view at ground level. The rearrangement of the 
columns under the bridge, a new supporting system tor crown building U, removing the columns underneath office 
building T and by moving an emergency stair have led to fewer elements on the ground, which impraves the 
quality of the area. 

Concrete appears to be perfectly a bie to absorb shear stresses when it is prestressed. Much profit can be achieved 
by placing the tendons in the cross sectien in a smart way. By placing the corresponding torces and moments in a 
ca Jeulation model it is possible to analyze the deformation and load distribution of the structure. Always take into 
account the fact that the structure must be able to deform during application of post tensioningl 

Constructing Happy Street in concrete will not be easy, but with schematic details and a construction plan it is 
made plausible that it is possible to construct Happy Street within nine months. Moreover, by applying concrete 
instead of steel at least the unfriendly welding work inside the box girders wiJl no Jonger be required. 

When building in a foreign country possibilities and limitations occur. By taken this into account in an early stage, 
efficient solutions can be made. lt is therefore advisable to take notice of the building culture of the country you 
are building in. For example in China, Iabour is very cheap which makes it possible to make labour-intensive 
custom made construction parts. 

Further research needs to be performed on the dynamic properties of the design and the influence of temperature 
loads. These aspects are beyond the scope of this thesis. 
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1. INLEIDING 

Voorafgaand aan het afstudeerproject is een ontwerpopgave geformuleerd. Hierin zijn het onderwerp, het 
doel en de afbakening vastgesteld. In deze inleiding een uiteenzetting van de opgave. 



~ · 
1.1 Onderwerp 
Van februari tot juli 2009 heb ik stage gelopen bij de bouw van Happy Street, het Nederlandse paviljoen voor Expo 
2010 in Shanghai. Gedurende deze vijf maanden had ik de tijd om het bouwproces van Happy Street op de voet te 
volgen. Happy Street is zowel constructief als organisatorisch een complex project. Daarom leek het mij 
interessant om hier dieper op in te gaan en als onderwerp voor mijn afstudeerwerk te gebruiken. Na een analyse 
van het staalontwerp zullen onvermijdelijk verbeterpunten aan het licht komen. Deze kunnen ingepast worden in 
een nieuw, alternatief ontwerp in beton. Zodoende ontstond voor vertrek naar Shanghai het onderwerp: 

Happy Street: Van staal naar beton 
Een alternatief constructief ontwerp voor het Nederlands paviljoen Expo 2010, Shanghai 

Na analyse van het staalontwerp en een studie naar de mogelijkheden van het materiaal beton, zal een alternatief 
in beton ontworpen worden. Hierin zullen de verbeterpunten zoveel mogelijk verwerkt worden. Het accent wordt 
gelegd op het constructieve ontwerp maar ook de maakbaarheid zal aan bod komen. 

Wanneer het alternatieve ontwerp gereed is, zal afsluitend een vergelijking gemaakt worden tussen het werkelijk 
gerealiseerde ontwerp in staal en het studieproject in beton. Dit zal op architectonisch, uitvoeringstechnisch en 
bovenal constructief gebied geschieden. 

1.2 Doelstelling 
De doelstelling van het afstudeerproject is: 

Het ontwikkelen van een alternatief ontwerp voor Happy Street in het materiaal beton, 
waarin de bevindingen van vijf maanden stage, gecombineerd met literatuurstudies zijn verwerkt en 

waarbij rekening wordt gehouden met de maakbaarheid in een vooraf vastgestelde bouwtijd. 

De doelstelling zal gerealiseerd worden door het doorlopen van de volgende stappen: 

Het bestaande ontwerp(proces) analyseren 
Knelpunten aanwijzen en benoemen 
Kennis opdoen van het constructiemateriaal (voorgespannen) beton 
Deelstudies naar, voor het project relevante mechanica 
Het ontwikkelen van een voorlopig alternatief ontwerp 
Technische uitwerking en optimalisatie van het alternatieve ontwerp 
Vergelijken van het staalontwerp met het betonnen ontwerp en zodoende de voor- en nadelen bespreken 

1.3 Relevantie 
Door middel van de beschreven methodiek kan geanalyseerd worden welke knelpunten er zitten in het huidige 
project. Hieruit kunnen aanbevelingen gehaald worden welke in een vervolgproject met een dergelijk constructie
principe gebruikt kunnen worden. 

Een tweede belang is inzicht verkrijgen in de Chinese bouwcultuur. Deze verloopt naar verwachting anders dan in 
Nederland. Dit heeft invloed op de bouwmethode en zodoende de detaillering van het ontwerp. Wanneer hier in 
een vroeg stadium rekening mee gehouden wordt, kan veel tijd en werk bespaard worden. 

Daarnaast worden verschillen tussen staal en beton in kaart gebracht. Hierdoor wordt duidelijk welke invloed de 
materiaalkeuze heeft op het ontwerp en derhalve de verschijningsvorm van Happy Street. 

Ten slotte dient dit project als een ultieme eindopgave als afsluiting van de master in Structural Design aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Mijn verworven ontwerptechnieken zullen onderworpen worden aan een 
laatste test. 

12 1 



Ma~r's thesis- Happy Street: n staal naar beton 

1.4 Afbakening 
Door de omvang van het project is het onmogelijk het gehele ontwerp binnen een afstudeerproject te herzien. 
Daarom zullen eerst grenzen gesteld worden aan de opgave. Op deze manier wordt een duidelijker doel voor ogen 
gesteld waardoor dieper ingegaan kan worden op de toepassing van het materiaal beton op de interessante delen 
van het constructieve ontwerp. 

Veruit het belangrijkste onderdeel van Happy Street is de loopbrug. Momenteel bestaat deze uit een stalen 
kokerligger ondersteund door stalen kolommen. Het hoofddoel van het afstuderen zal zijn om deze componenten 
opnieuw te ontwerpen in beton. De beweging van de brug en de architectonische uitstraling moeten hierbij 
behouden blijven. 

De expositiehuisjes in Happy Street zijn tevens allen ontworpen met een staalconstructie. Omdat deze afgezien 
van het eigen gewicht, geen invloed hebben op de loopbrug, is besloten deze onveranderd te laten. Daarom zullen 
de belastingen op de platformen welke berekend zijn in het berekeningsrapport opgesteld door ABT/HS (24], 
onveranderd gebruikt worden in dit project. 

Naast de constructieve aspecten, zullen ook eisen gesteld worden aan de maakbaarheid van het project. Dit moet 
leiden tot een uitvoeringsplan waarin de bouwvolgorde, -tijd en -methode worden besproken. Hierbij wordt als 
eis gesteld dat de bouwtijd de oorspronkelijke bouwtijd, van februari tot en met oktober, niet mag overschrijden. 
Kosten zullen niet beschouwd worden daar dit voorbij gaat aan de essentie van dit afstudeerproject. 

Het herontwerpen van Happy Street in het constructiemateriaal beton zal dus voornamelijk gericht zijn op de 
brugconstructie en de uitkragende platformen. De expositiehuisjes worden als gegeven beschouwd. Over
koepelend zal rekening gehouden met de uitvoering in combinatie met de bouwtijd. 

Gezamenlijk zal dit moeten leiden tot een realistisch eindresultaat. Dit kan worden samengevat in onderstaande 
spelregels: 

Het herontwerpen van de brugligger en kolommen is het hoofddoel 
De expositiehuisjes worden niet herontworpen. De belastingen worden overgenomen uit het 
staalontwerp 
De constructie wordt getoetst aan de Expo Design Standard [16], hierdoor zal ook seismische belasting 
worden beschouwd 
De bouwtijd zal beperkt worden tot de huidige bouwperiode: februari tot en met oktober 
Kosten worden niet beschouwd 

1.5 Beperkingen 
Het is niet mogelijk alle aspecten van een volledig constructief ontwerp te beschouwen. Daarom dient dit rapport 
niet gelezen te worden als een definitief ontwerp dat bij wijze van spreken morgen in uitvoering zou kunnen. Hier 
is simpelweg niet genoeg tijd voor. Bovendien valt dit buiten het kader van een afstudeerproject aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. 

Keuzes dienden gemaakt te worden met betrekking tot de aspecten welke worden belicht bij het maken van het 
constructieve ontwerp. Zodoende zijn onder andere temperatuurbelastingen en dynamica niet meegenomen in dit 
project. 
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2 • WERKWIJZE EN ACTIVITEITEN 

In de inleiding zijn stappen opgesteld waarmee de doelstelling bereikt zal worden. In dit hoofdstuk wordt 
toegelicht hoe invulling is gegeven aan deze activiteiten. 



• . $ • 4 I • 

2.1 Stage in Shanghai 
Feitelijk begon het afstudeerproject tijdens mijn verblijf in Shanghai. In Nederland, voor vertrek naar Shanghai is 
het afstudeerplan opgesteld. Hierdoor kon ik tijdens de stage alvast nadenken over een alternatief in beton. Op de 
bouwplaats leerde ik bewust en onbewust het ontwerp van Happy Street kennen. Tevens heb ik kennis gemaakt 
met de denkwijze van architect John Körmeling. Getracht zal worden zijn visie mee te nemen in de overwegingen 
tijdens het ontwerpen van een alternatief ontwerp in beton. 

Z.Z Deelstappen 
Door het doorlopen van de deelstappen als uiteengezet in paragraaf 1.2 is de doelstelling bereikt. In deze 
paragraaf zal beschreven worden hoe invulling is gegeven aan deze stappen en hoe deze hebben bijgedragen aan 
het eindresultaat. 

2.2.1 Het bestaande ontwerp(proces) analyseren 
Tijdens het verblijf in Shanghai is nauwlettend het bouwproces van Happy Street gevolgd. Aantekeningen zijn hier 
gemaakt welke bij terugkomst in Nederland de basis hebben gelegd voor de analyse van het staalontwerp. Ook 
worden de ervaringen met de Chinese aannemer behandeld. Door de analyse is een startpunt gecreëerd van waar 
een alternatief ontwerp ontwikkeld is. 

2.2.2 Knelpunten aanwijzen en benoemen 
Vanuit de analyse van het staalontwerp zijn knelpunten naar voren gekomen. Door deze aan te wijzen en te 
benoemen ontstaan duidelijke punten waarop het huidige ontwerp aangepakt kan worden. Vervolgens is getracht 
deze punten te implementeren in het alternatieve ontwerp. 

2.2.3 Kennis opdoen van het constructiemateriaal (voorgespannen) beton 
Studie is gedaan naar de mogelijkheden van het materiaal beton. Hieruit bleek al snel dat voorgespannen beton 
toegepast zou moeten worden. Tijdens het maken van het rekenmodel is de kennis met betrekking tot 
voorgespannen beton toegepast en verder ontwikkeld. 

2.2.4 Studie naar voor het project relevante mechanica 
De studie naar relevante mechanica bestond vooral uit een studie naar torderende momenten. In Happy Street 
ontstaat torsie doordat de brugliggers gebogen zijn en aan beide zijden platformen zijn gehangen. De studie is 
begonnen met een studie naar torsie in het algemeen. later is dit specifiek toegespitst op het materiaal beton. 
Omdat tijdens de opleiding nauwelijks aandacht wordt besteedt aan torsie is veel nieuwe kennis verworven welke 
tijdens het gehele project van pas kwam. 

2.2.5 Het ontwikkelen van een voorlopig ontwerp 
Vanuit de analyse van het huidige ontwerp is een start gemaakt met het ontwerpen van een alternatief in beton. 
Hierin is ook de nieuwe kennis uit de studies meegenomen. Waar nodig is de studie uitgebreid. Bijvoorbeeld met 
een deelstudie naar de stijfheid van gescheurd beton ten gevolge van torsie 

Via twee dimensionale modellen met uitkragende platformen is gewerkt naar een drie dimensionaal staafmodeL 
Vanuit constructief oogpunt, maar ook vanuit de architectuur en de uitvoering is een brugligger ontworpen en zijn 
nieuwe locaties voor de kolommen bepaald. Hiertoe is in eerste instantie een relatief eenvoudig rekenmodel met 
het programma Scia ESA PT opgesteld. Hiermee zijn de randvoorwaarden geschapen voor de eindfase waarin de 
haalbaarheid getoetst is. 

2.2.6 Technische uitwerking en optimalisatie tot een definitief ontwerp 
In laatste fase van het afstudeertraject is het rekenmodel opnieuw opgebouwd. Hierdoor werd het mogelijk de 
belastingen asymmetrisch op de brugligger te plaatsen waardoor de torderende momenten nauwkeuriger bepaald 
konden worden. Vervolgens is via een iteratief proces de voorspanning als een belasting aangebracht op het 
rekenmodel. De resultaten zijn geanalyseerd en waar nodig zijn aanpassingen doorgevoerd. 

Tegelijkertijd is nagedacht over de maakbaarheid van deze constructie. In combinatie met de resultaten uit het 
rekenmodel, vormde deze aspecten de inhoud voor een vergelijking tussen het beton- en het staalontwerp. Hier 
zijn de conclusies en aanbevelingen uit voort gekomen. 
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2.3 Eindresultaat 
Uiteindelijk hebben de deelstappen geleid tot een alternatief ontwerp in beton. Dit ontwerp is doorgerekend 
middels een model in het programma Scia ESA PT. Dit heeft bijgedragen aan het inzicht van het ontwerpen van 
een voorgespannen constructie. 

Uiteindelijk is een ontwerp ontstaan dat haalbaar is. Er zijn nog aspecten welke de aandacht verdienen. 
Beargumenteerd is waarom het ontwerp ook op deze punten voldoet. Bovendien zijn deze aspecten veelal op te 
lossen door middel van optimalisatie van de elementen en niet door een wijziging van het gehele 
constructiesysteem. Onderdelen waarop geoptimaliseerd zou kunnen worden zijn: 

Dimensies van de kolommen 
Verschillende wanddiktes voor de kokerligger 
Optimalisatie van de voorspanning 

Van optimalisatie is grotendeels afgezien tijdens dit project. Hiertoe is besloten omdat het doel is om een haalbaar 
ontwerp te ontwerpen met een werkend constructieprincipe. De constructie tot in de puntjes uitwerken en 
optimaliseren valt buiten het kader van dit afstudeerproject. 
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3 • ARCHITECTONISCH ONTWERP 

Van 1 mei tot en met 31 oktober 2010 vindt de Wereldtentoonstelling plaats in Shanghai. Architect John 
Körmeling won met zijn ontwerp Happy Street de ontwerpwedstrijd voor het Nederlands paviljoen. Happy 
Street en het thema van de Wereldtentoonstelling 2010 zullen kort toegelicht worden. 



3.1 Happy Street 
Happy Street is de Nederlandse inzending voor de Wereldtentoonstelling van 2010 welke van 1 mei tot en met 31 
oktober 2010 wordt gehouden in Shanghai, China. In 2006 werd architect John Körmeling gevraagd door de 
Rijksbouwmeester om mee te doen aan de prijsvraag voor het ontwerp van het Nederlands Paviljoen voor de 
Wereldtentoonstelling 2010. Met het ontwerp Happy Street werd hij door de jury gekozen tot winnaar verkozen. 

Het thema van Wereldtentoonstelling 2010 is Better City, Better Life. John Körmeling heeft op geheel eigen wijze 
ingespeeld op dit thema. Hij vindt dat een betere stad begint bij een betere straat. Een goede straat is een straat 
met veel verschillende functies. Zodoende is Happy Street ontstaan als een lange, gekromde straat met hieraan 
huisjes welke verschillende functies vertegenwoordigen. Voorbeelden zijn: een schuur, een autogarage, een 
tankstation en een theater. Dit is in een kleurrijk jasje gestopt om tot een vrolijke straat te komen. 

Het ontwerp bestaat uit een 350 meter lange, vijf meter brede weg, die zich als een achtbaan in de vorm van het 
Chinese geluksgetal acht door de lucht beweegt. Aan beide zijden van de weg zijn expositiehuisjes gehangen. Deze 
zijn afgeleid van de bestaande Nederlandse architectuur uit de 20ste eeuw. Voorbeelden zijn: een replica van het 
filmhuis Cineac, een Amsterdams grachtenpand, een doorzonwoning en het Rietveld-Schröderhuis. Tijdens de 
Wereldtentoonstelling zullen deze gebouwen niet toegankelijk zijn voor het publiek. De bezoekers zullen zich over 
de weg bewegen en zodoende de exposities die in de huisjes worden tentoongesteld, vanaf de buitenkant kunnen 
bewonderen. 

Op het maaiveld wordt met groen en blauw kunstgras een typisch Nederlands polderlandschap nagebootst. Als 
meubilair zijn kunststof schapen om op te zitten in het landschap geplaatst. 

Opvallend in het ontwerp is een gebouw uitgevoerd in de vorm van een kroon. John Körmeling vond hiervoor 
inspiratie in het dak van het Westin hotel in Shanghai. Dit onderdeel is significant groter dan de andere gebouwen 
in Happy Street. De reden hiervoor is dat deze ruimte toegankelijk zal zijn voor genodigden. Bedrijven en 
overheden kunnen deze ruimte gebruiken om gasten te ontvangen en presentaties te geven. Figuur 3.1 een 
impressie van het definitieve ontwerp van Happy Street. 

In februari 2009 werd begonnen aan de bouw. De planning was om het gebouw eind oktober 2009 op te leveren 
zodat voldoende tijd over bleef voor de inrichting van de expositie. Dit schema is niet helemaal gehaald. De bouw 
inclusief inrichting werd voltooid vlak voordat de Wereldtentoonstelling begon op 1 mei 2010. 

Figuur 3.1 - Artist impressie Happy Street {41] 
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Op het moment van schrijven (september 2010) is de Wereldtentoonstelling in volle gang. Naar verluidt is Happy 
Street een succes. Veel bezoekers komen het paviljoen bezoeken en onder de mensen altijd in groten getale op 
het gras. Onlangs is het doel van 7 miljoen bezoekers gehaald. Doordat de tentoonstelling zich buiten afspeelt, 
ontstaat geen rij voor het paviljoen. Dit is een voordeel ten opzichte van de andere paviljoens, waar vaak 
urenlange rijen voor de ingang staan. 

3.2 Wereldtentoonstelling 2010, Shanghai 
Het thema van de Wereldtentoonstelling 2010 is Better City, Better Life. Geschat wordt dat in 2010, 55% van de 
wereldbevolking in steden leeft. Met dit thema hoopt de organisatie aan te sporen tot ideeën voor leefbare steden 
in de 21ste eeuw. 

Het moest de grootste wereldtentoonstelling aller tijden worden. Het gebied beslaat een oppervlakte van 5,28 
vierkante kilometer. Daarnaast is het de eerste keer dat de Wereldtentoonstelling wordt georganiseerd in een 
ontwikkelingsland. 

Meer dan 200 landen participeren aan het evenement. De verwachting is dat 70 miljoen mensen van over de hele 
wereld Wereldtentoonstelling 2010 gaan bezoeken. Op het moment van schrijven zijn al meer dan 50 miljoen 
mensen de toegangspoorten gepasseerd. 

Duurzame innovaties zullen een belangrijk thema zijn van de exposities op de Wereldtentoonstelling. Naast dit 
belangrijke thema zullen de landen zich ook onderscheiden door middel van locale kunst en cultuur. Happy Street 
wordt op de Wereldtentoonstelling onder andere omringd door de paviljoens van Luxemburg, Italië, Engeland en 
Duitsland, gebied CG in Figuur 3.2. 

Figuur 3.2- Terrein Wereldtentoonstelling 2010 (links) en logo (rechts) [29] 
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4. ANALYSE STAALONTWERP 

Het huidige ontwerp van Happy Street heeft een staalconstructie. Voordat een alternatief ontwerp in beton 
gemaakt kan worden, zal het bestaande stalen ontwerp geanalyseerd worden. De informatie voortvloeiend 
uit de analyse kan wellicht gedeeltelijk hergebruikt worden voor het alternatieve ontwerp. 



4.1 Globale opzet constructief ontwerp 
De constructie van Happy Street bestaat geheel uit staal. De brugligger wordt gevormd door middel van een stalen 
kokerligger. Deze wordt ondersteund door 19 stalen kolommen. Aan de kokerligger worden met uitkragende 
liggers platformen gemaakt. Hierop komen de expositiehuisjes te staan. Ook deze zijn allen ontworpen met een 
staalconstructie. 

In het ontwerp zitten geen stabiliteitswanden. Dit zou niet ten goede komen aan het open karakter onder de 
loopbrug. Hierdoor dient de stabiliteit gewaarborgd te worden door middel van momentvaste verbindingen tussen 
de kolommen met de weg en de fundering. Daarnaast dragen liftgebouw Q, kroongebouw U en de vluchttrappen 
ook bij aan de stabiliteit. 

In een vroeg stadium is besloten Happy Street in staal te ontwerpen. Het paviljoen heeft een t ijdelijke functie en 
zal slechts gedurende de periode van de wereldtentoonstelling, 6 maanden dienst doen. Staal heeft een relatief 
hoge restwaarde en is eenvoudig te demonteren wat het tot een interessant materiaal maakt voor deze 
gebruiksperiode. 

Dit heeft er tevens toe geleid dat de paalfundering bestaat uit stalen palen. Deze zijn na de Wereldtentoonstelling 
weer eenvoudig uit de grond te trekken. Uitzondering op het materiaal staal vormen de poeren, deze zijn gemaakt 
van beton. 

Zodoende worden vijf onderdelen onderscheiden in het constructieve ontwerp. Deze zullen nader toegelicht 
worden. 

1. Fundering 
2. Kolommen 
3. Brugligger 
4. Platformen 
5. Expositiehuisjes 

Figuur 4.1 toont de staalconstructie welke herontworpen zal worden in beton. 

Platform kroongebouw U Brugligger 

Kolom 

Figuur 4.1- Impressie constructief ontwerp in staal 
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4.2 Toetsing 
In het originele berekeningsrapport gemaakt door ABT en Happy Street (ABT/HS) [24] is de constructie getoetst op 
zeven punten. Dit geeft een goede indicatie waar het betonnen ontwerp ook aan zal moeten voldoen. 

1. Vervormingen 
2. Sterkte 
3. Doorbuiging platformen 
4. Paalkrachten 
5. Temperatuurbelastingen 
6. Aardbevingbelasting 
7. Eigenwaarde 

De Chinese wetgeving stelt dat, wanneer een project wordt gerealiseerd, samen gewerkt moet worden met een 
lokaal ontwerpinstituut. Het ontwerpinstituut betrokken bij Happy Street was Tongji Architecture and Research 
lnstitute (TJADRI). Dit is een onderdeel van de Tongji Universiteit in Shanghai. Zij hebben in China alles opnieuw 
doorgerekend en waar nodig het ontwerp aangepast aan de Chinese regelgeving. 

4.3 Belastingen 
4.3.1 Ontwerpbelastingen 
Happy Street is uiteindelijk gecontroleerd door TJADRI met ontwerpbelastingen volgens de "Design Standard for 
Temporary Buildings and Constructions of World EXPO (structural chapter)" [16]. De gebruikte belastingen staan 
vermeld in het toetsingrapport dat is opgesteld door TJADRI en zijn samenvattend weergegeven in Tabel 4.1. Het 
alternatieve ontwerp zal ook ontworpen worden met deze belastingen. 

Tabe/4.1 - Otttw?I'JibelastlrtQen 127/ 

Onderdeel 

Brugdek 
Geen expositie vloeren 
Trappen 
Installatievloeren 
Toiletten 
Keuken 
Ops lag 
Toegankelijk dak 
Niet toegankelijk dak 
Ruimtes waar mensen samenscholen 
Brugdek (lokaal en element) 

4.3.2 Wind- en seismische belasting 

IWostlng 

[kN/m 2
] 

4,0 

2,0 
3,5 
7,0 ~ 10,0 

2,5 
5,0 
5,0 
2,0 
0,5 
4,0 

5,0 
& 1,5 kN (geconcentreerde belasting) 

Omdat Shanghai is gesitueerd in een gebied waar aardbevingen kunnen voorkomen, dient de constructie ook op 
seismische belasting getoetst te worden. De seismische belasting is vergeleken met de windbelasting en bleek 
maatgevend te zijn. 

Dit kon geconcludeerd worden door de seismische belasting te vergelijken met een windbelasting welke op een 
conservatief aangenomen oppervlakte op het gebouw aangrijpt. De seismische belasting bleek groter te zijn dan 
de windbelasting op dit oppervlak. Omdat een betonnen constructie waarschijnlijk zwaarder zal zijn dan de huidige 
staalconstructie, zal de seismische belasting toenemen en zal ook in het nieuwe ontwerp dit belastinggeval 
maatgevend zijn. Nader onderzoek zal dit moeten uitwijzen. 
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Voor de individuele expositiehuisjes was de windbelasting wel maatgevend. Door de staalconstructie zijn deze zeer 
licht en dus minder gevoelig voor seismische belasting. Toen een derde partij dit controleerde attendeerden zij 
TJADRI op de mogelijkheid dat de seismische belasting op de expositiehuisjes versterkt wordt door de meetrillende 
platformen. Hierop is de berekening opnieuw uitgevoerd met een seismische belasting welke drie keer vergoot 
werd. Echter, de windbelasting bleek nog steeds maatgevend. Zodoende zijn de expositiehuisjes gedimensioneerd, 
rekening houdend met windbelasting en de brugconstructie met seismische belasting. 

4.4 Fundering 
Happy Street is gefundeerd op 190 ronde, holle stalen palen van 18 meter lang. Grondonderzoek wees uit dat een 
laag op circa 18 meter diepte gebruikt kon worden om op te funderen. Met een hydraulische heimachine werden 
de palen letterlijk de zachte grond in geduwd. De palen werden in twee delen aangeleverd. Het eerste deel werd 
de grond ingedrukt, waarna het tweede deel er bovenop werd gelast. Uiteindelijk verdwijnt de gehele paal in de 
grond. Omdat na de Expo de bouwplaats volledig schoon moet worden teruggeven aan de organisatie, zijn stalen 
palen gebruikt. Deze kunnen relatief eenvoudig weer uit de grond worden getrokken. 

In de fundering is gebruik gemaakt van twee verschillende palen. De brugconstructie is gefundeerd op palen met 
een diameter van 508 mm. Voor de vluchttrappen kon worden volstaan met een diameter van 324 mm. De 
capaciteit van de palen welke is gebruikt voor de berekening is weergegeven in Tabel 4.2. 

Tabe/4.2 - Poa!wpoci e-Jt 241 

" F K.,,." K",~~ 
{mm] {kN] {MN/m] [MN/m) 
324 340 10,5 8,1 

508 620 15,5 12 

Per kolom is de belasting berekend en aan de hand van deze belasting is het aantal benodigde palen bepaald. Op 
deze paalgroep is vervolgens een betonnen poer bevestigd waar de kolom op geplaatst zal worden. Dit leidde tot 
verschillende oplossingen. Figuur 4.2 toont een voorbeeld van een willekeurige poer waarbij een betonnen poer 
bovenop acht palen is gestort. 

Voor het alternatieve ontwerp zal gebruik gemaakt worden van hetzelfde principe. De nieuwe reactiekrachten per 
kolom zullen bepaald worden met een rekenmodel. Hierbij kan het aantal palen bepaald worden. 

De expositiehuisjes gelegen op het maaiveld zijn gefundeerd op staal. Deze hebben geen invloed op de 
brugconstructie en zullen zodoende niet herontworpen worden. Een bespreking zal daarom achterwege gelaten 
worden. 
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Figuur 4.2- Voorbeeld van een willekeurige poer [46] 
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4.5 Kolommen 
Voor de ondersteuning van de brugligger zijn 19 stalen kolommen met een diameter van 1,2 meter gebruikt. Deze 
zijn op ongelijke afstanden van elkaar geplaatst. Waar de torderende krachten het grootst zijn, staan de kolommen 
dichter bij elkaar. Op plaatsen waar deze krachten lager zijn, kon de afstand vergroot worden. Tekening 01 toont 
een plattegrond van het huidige staalontwerp. 

Stabiliteitswanden zijn niet wenselijk onder de brug, waardoor de kolommen de stabiliteit van de brugconstructie 
moeten waarborgen. Hiertoe zijn de kolommen momentvast verbonden met de brugligger. Dit leidt tot veel extra 
staal bij de aansluiting van ligger met kolom, zie Figuur 4.3. Omdat met de Chinese regelgeving hiermee nog niet 
voldaan werd aan de toegestane vervormingen, is tevens de voet momentvast verbonden met de fundering. 

De kolommen werden gefabriceerd in een fabriek buiten de bouwplaats. Aan de kolommen werd alvast een 
kolomkop gemaakt. Op deze manier wordt het mogelijk de liggers tussen de kolommen te hangen en vast te 
lassen. De juiste richting wordt hiermee direct gewaarborgd. 

De architect wilde dat alle kolommen onder de brug dezelfde afmetingen zouden hebben. Hierdoor hebben zelfs 
de zeer korte kolommen een diameter van 1,2 m, zie Figuur 4.3. Om toch enigszins efficiënt om te gaan met 
materiaal, zijn verschillende wanddiktes gebruikt. Zodoende hebben de zwaarst belaste en langste kolommen een 
wanddikte van 40 mm. De minder belaste en kortere kolommen hebben een wanddikte van 30 mm. 

Naast de kolommen onder de brugconstructie zijn ook kolommen geplaatst onder de vluchttrappen en 
kantoorgebouw T. Omdat de belasting op deze kolommen significant lager is en deze geen deel uitmaken van de 
brugconstructie, zijn kleinere kolommen toegepast. Onder de trappen is de diameter 610 mm met een wanddikte 
van 10 mm. Het platform onder kantoorgebouw T wordt ondersteund door twee extra kolommen met een 
diameter van 1000 mm en een wanddikte van 24 mm. 

4.6 Brugconstructie 
De brugconstructie kan verdeeld worden in een kokerligger en een hulpconstructie voor het maken van het 
brugdek. 

4.6.1 Kokerligger 
Happy Street is ontworpen als een weg die omhoog en omlaag beweegt, in de vorm van het Chinese geluksgetal 
acht. Hiertoe is een doorgaande stalen ligger ontworpen welke de vorm van de weg volgt. Aan weerszijden van de 
brug zijn op schijnbaar willekeurige plaatsen expositiehuisjes gehangen. Hierdoor ontstaat torsie in de brugligger. 
Omdat gesloten doorsneden zeer effectief zijn voor het opnemen van torderende momenten, ligt het voor de 
hand de brugligger als een kokervormige ligger te ontwerpen. Andere mogelijkheden zijn een ronde koker of een 
ruimtelijk vakwerk. Uiteindelijk is uit het oogpunt van maakbaarheid de keuze gemaakt voor een rechthoekige 
kokerligger. 

J.tt'· ._: """' I 11 
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Figuur 4.3- Principedoorsnede [46] (links) en werkelijke situotie kolom (rechts) 
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Figuur 4.4 - Impressie kokerligger met T-vormige- en ringverstijvingen 

De afmeting van de stalen brugligger is 2,4 meter breed en 1,0 meter hoog. Bij dunne platen met deze afmetingen 
gaat plooien van de platen een rol spelen. Hiertoe zijn in de langsrichting T-vormige verstijvingen aan de 
binnenzijde van de ligger gelast. Naast deze verstijvingen diende de ligger ook extra verstijfd te worden in de 
richting loodrecht op de looprichting. Hier zijn zogenaamde ringverstijvingen aangebracht. Deze moeten de 
torsiecapaciteit van de ligger garanderen, zie Figuur 4.4. In Nederland zijn deze verstijvingen niet volledig uit
gedetailleerd. Het gat in de ringverstijvingen is toegepast in verband met de maakbaarheid. lassers dienden in de 
liggers te kruipen om alles aan elkaar te lassen. 

Er is onderscheid gemaakt in drie verschillende wanddiktes. Waar de grootste torsiecapaciteit vereist is heeft de 
ligger een wanddikte van 30 mm. Op de plaatsen waar de torsiekrachten kleiner zijn wordt de dikte verkleind naar 
20 of 16 mm. De liggerafmetingen (/x b) blijven overal wel hetzelfde. 

4.6.2 Brugdek 
Het brugdek is ontworpen als een weg van 5,0 meter breed. De 2,4 meter brede kokerligger is dus onvoldoende 
om direct als dek te dienen. Hiertoe wordt iedere 2,0 meter een HElOOA ligger van 5,0 meter lang, loodrecht op de 
brugligger gelast. Deze worden aan de uiteinden ondersteund door diagonaal geplaatste kokerprofielen, welke 
afsteunen op de onderflens van de brugligger. Hier ontstaat ruimte waar leidingen geplaatst zullen worden. 

De doorsnede van de brugligger met brugdek wordt gecomplementeerd door de toevoeging van een verticale en 
diagonale kokerligger. Deze zijn ontworpen om parasols en lampen aan te bevestigen. Deze dienen dus in staat te 
zijn de windbelasting op te kunnen nemen. Daarnaast wordt op deze elementen de bekleding bevestigd. De 
doorsnede van brugligger en dek is afgebeeld in Figuur 4.5. 

4.7 Platformen 
Aan beide zijden van de brug worden platformen bevestigd om de expositiehuisjes op te kunnen plaatsen. De 
platformen bestaan uit uitkragende liggers welke in groepen van twee tot zeven een platform vormen. 

De uitkragende ligger verjongt in de eerste 1,3 meter van 1000 mm naar 400 mm hoogte. Hierdoor blijft de ligger 
binnen de doorsnede van de brug en worden de krachten afgedragen op het boven- en onderlijf van de 
kokerligger. Daarna blijft de doorsnede van de uitkragende ligger constant, zie Figuur 4.5 . 

........ 

Figuur 4.5- Principedoorsnede brugligger met brugdek [46] 
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Nederland China 

Figuur 4.6- Verandering uitkragende ligger in China 

In China is de vorm van de uitkragende liggers aangepast. Vanuit Nederland was een ligger ontworpen welke voor 
een groot gedeelte bestond uit het standaardprofiel HE400B. Echter, toen de aannemer startte met het maken van 
de fabriekstekeningen voor het staalwerk, kwam deze met een suggestie. Er werd voorgesteld om de uitkragende 
ligger een verticaal lijf te geven met flensen evenwijdig aan de helling van de brug, zie Figuur 4.6. Dit had tot 
gevolg dat alle liggers geheel op maat gefabriceerd moesten worden. 

Het gebruik van standaardprofielen is nu niet meer mogelijk. Dit is zeer arbeidsintensief is. Echter, in China zijn 
arbeidsuren goedkoop, dus de aannemer vond dit geen probleem. Naast de eenvoud, levert deze oplossing ook 
een betere krachtswerking op. De zwaartekracht zal niet langer een torderend moment in de uitkragende liggers 
introduceren. Bovendien heeft deze oplossing geen nadelige gevolgen voor de architectuur. 

4.8 Modellering: brug en platformen 
De combinatie van kolommen, brugliggers en uitkragende platformliggers zijn gemodelleerd in een drie
dimensionaal rekenprogramma voor het toetsen van de constructie. De brugligger is ingevoerd als een enkele lijn. 
Deze heeft dus geen breedte. Hierdoor is het niet mogelijk de belasting asymmetrisch op het brugdek te plaatsen. 
Omdat torsie een belangrijke factor is, zou dit leiden tot een onveilige situatie. Daarnaast is het ook niet mogelijk 
de uitkragende liggers op de juiste positie aan de brugligger te bevestigen. 

Om deze twee problemen te ondervangen zijn fictieve, oneindig stijve elementen zonder eigen gewicht, 
toegevoegd aan het model. In combinatie met de werkelijke HElOOA liggers en randligger, is een 5 meter breed 
brugdek gecreëerd. Figuur 4.7 toont een driedimensionale impressie van de modellering. 

Elementen 4 (HElOOOA) zijn toegevoegd als oneindig stijf element om de brugligger een breedte te geven in het 
rekenprogramma. Elementen 5 (HE700B) en 6 (HE400B) vormen samen de uitkragende liggers. Element 5 
(HE700B) is als equivalent voor het verjongende deel genomen en is het gemiddelde tussen een HElOOOB en een 
HE400B. 

Dit model is gebruikt voor de controle en het dimensioneren van de brugligger. Daarnaast is door TJADRI met het 
programma Ansys nog een uitgebreidere analyse gemaakt van de optredende torsie. Het Ansys model is tevens 
toegepast voor het ontwerpen en toetsen van de verstijvingen in de koker. 

1 - SHS100x100x8 
2-HElOOA 
3- Box beam 2400x1000 
4-HElOOOA 
5 - HElOOB 
6-HE4008 
7-HElOOA 
8-UNP300 

1 

Figuur 4. 7- Driedimensionale weergave van een gedeelte van het rekenmodel 
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4.9 Expositiehuisjes . 
Zoals eerder aangegeven, wordt dit afstudeerproject toegespitst op de brugconstructie. Daarom wordt de 
constructie van de expositiehuisjes slechts voor de volledigheid in dit verslag genoemd. Deze zullen niet 
herontworpen worden. Wel worden de belastingen gebruikt voor het ontwerpen van de brugligger en de 
platformen. Uitzondering hierop vormt de ondersteuning van kroongebouw U. In beton is het mogelijk deze 
opnieuw vorm te geven. De expositiehuisjes kunnen grofweg ingedeeld worden in twee groepen: op de grond en 
aan de brug. 

4.9.1 Op de grond 
Vijf gebouwen zijn geplaatst op de grond, gebouwen AA, N, W, X en Y. Deze worden allen op staal gefundeerd en 
hebben afgezien van de benodigde ruimte tijdens de uitvoering, geen invloed op de brugconstructie. Zoals alles in 
Happy Street, hebben ook deze huisjes een staalconstructie. Tijdens de bouw merkte de opdrachtgever dat er te 
weinig ruimte voor opslag van etenswaren was. Hiertoe is een zesde gebouw met kelder (BB) toegevoegd aan het 
project. Dit heeft geen invloed op het alternatieve ontwerp en is daarom niet verwerkt in de nieuwe tekeningen. 

4.9.2 Aan de brug 
De meeste expositiehuisjes worden aan de zijkant van de brug gehangen. Deze zullen geïnstalleerd worden op de 
platformen, zie Figuur 4.8. Het oorspronkelijke idee was om de expositiehuisjes met gevelbekleding exclusief 
ramen en deuren, in het geheel te prefabriceren op de bouwplaats. Vervolgens zouden deze met een kraan op de 
platformen gehesen worden. Echter, de aannemer heeft besloten om de meeste expositiehuisjes rechtstreeks op 
de platformen te bouwen en van een kleiner gedeelte de kale staalconstructie op de grond te bouwen en deze 
naar het platform hijsen. Hier zal in paragraaf 4.10 nader op ingegaan worden. 

De huisjes krijgen dus afgezien van de verticale ondersteuning van de platformen, geen hulp van de brug. Allen zijn 
uit zichzelf voldoende sterk en stabiel. Daarnaast zou het met een juist plan van aanpak mogelijk moeten zijn deze 
volledig afgewerkt op de platformen te hijsen. In Nederland is hier in de detaillering rekening mee gehouden. 

4.9.3 Liftgebouw Q 

Liftgebouw Q wordt op twee verschillende niveaus verbonden met de brug. De liftschacht is ontworpen als een 
drie dimensionaal stalen vakwerk, zie Figuur 4.9. De schacht verzorgt zijn eigen stabi liteit en daarnaast draagt het 
bij aan de stabiliteit van de brugconstructie. TJADRI verklaarde dat zonder de connectie van de schacht aan de 
brug, de vervormingen van de brug te groot waren in het toetsingsmodel. 

In het alternatieve ontwerp zal de liftschacht ook meegenomen worden in de berekening. Het ontwerp van de 
schacht blijft onveranderd in staal. 
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4.9.4 Kroongebouw U 
Kroongebouw U hangt niet aan de brug, maar is ook geen standaard expositiehuisje dat op de grond staat. Het 
gebouw wordt gebruikt voor het ontvangen van genodigde gasten. Zodoende is de omvang aanzienlijk groter dan 
de andere expositiehuisjes. Het gebouw wordt betreden via de straat op 13 meter hoogte. 

De kroon staat op vier kolommen met een lengte van circa 13 meter. Deze worden onderling verbonden met 
vakwerkliggers waardoor een stabiele tafelconstructie ontstaat, zie Figuur 4.9. Hierop wordt het kroongebouw 
geplaatst. In het staalontwerp zijn drie kolommen verbonden met de brugligger. Zodoende draagt de tafel
constructie ook bij aan de stabiliteit van de brug. 

In het alternatieve ontwerp is het wellicht beter voor het ontwerp om ook de tafelconstructie in beton te 
ontwerpen. Het gebouw kan net als de andere expositiehuisjes onveranderd blijven. 

4.10 De uitvoering 
Vanaf de eerste stageweek in Shanghai was een discussie gaande over de uitvoeringsmethode en -volgorde. Een 
definitief, eenduidig plan van aanpak is nooit door de aannemer (BaoYe} gepresenteerd. Dit had tot gevolg dat tot 
de start van de bouw van de staalconstructie begin mei 2009, overlegd werd over de uitvoering. Dit leidde tot 
frust~erende momenten en bovendien was het zonde van de tijd. 

Bouwen in China verloopt anders dan in Nederland. Door vooraf kennis te nemen van de Chinese bouwcultuur en 
hier mogelijkheden en onmogelijkheden uit af te leiden, kan het proces positief beïnvloed worden. Zodoende is 
besloten dit ook mee te nemen in het afstudeerproject. 

4.10.1 Bouwcultuur China 
In China zijn manuren nog altijd zeer goedkoop en zijn werktijden erg flexibel. Het inzetten van manuren boven 
materieel is daarom geen uitzondering. In China zijn bepaalde aspecten van het in Nederland ontworpen ontwerp 
aangepast aan de Chinese methodiek. De mogelijkheid ontstaat om arbeidsintensief maatwerk te laten maken. Zo 
is in China besloten het ontwerp van de uitkragende liggers aan te passen. Vanuit Nederland werd een ligger 
ontworpen bestaande uit een standaard HE400B profiel. De aannemer stelde voor een op maat gemaakte ligger te 
toe te passen waarbij de flenzen schuin, evenwijdig aan de brughelling op verticale lijven zijn gelast. 

Tevens is het geen probleem extra werknemers op te roepen wanneer het tijdschema niet wordt gehaald of veel 
parallel gewerkt kan worden. Zo ontstond een vraagteken over de planning waarin veel werkzaamheden 
tegelijkertijd in een korte periode werden afgehandeld. De aannemer was zich van geen kwaad bewust. Later 
bleek dat ongeveer 250 extra mensen zouden arriveren op het moment dat de staalconstructie af was. Op dat 
moment waren slecht 50 werknemers actief op de bouwplaats. 

Figuur 4.9- Tafelconstructie kroongebouw U (links) en stoa/constructie liftschacht Q (rechts) 
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Daarnaast worden op de momenten dat het nodig is de werkdagen verlengd. Het is dan niet ongewoon dat 24 uur 
per dag, zeven dagen per week wordt doorgewerkt. Zo wordt de verloren tijd ingehaald wanneer de planning in 
gevaar dreigt te komen. Het is ongelooflijk om meer dan driehonderd mensen op een bouwplaats wapeningsstaal 
te zien vlechten. 

Hieruit blijkt dat door de lage prijs voor arbeid een goede planning van minder groot belang lijkt. Het liefst worden 
de arbeiders direct de bouwplaats opgestuurd om te beginnen met werken. Wanneer ze tegen een probleem aan 
lopen, zullen ze dit ter plaatse proberen op te lossen. Dit wordt gedaan met de snijbrander en het lasapparaat. De 
verloren tijd wordt later toch wel weer ingehaald. 

Het ontbreken van deze planning kan ook tot gevaren leiden. De aannemer stond bijvoorbeeld niet bewust stil bij 
mogelijke stabiliteitsproblemen gedurende de verschillende bouwfasen. Zodoende kwamen ze met een plan om 
de brugliggers te bouwen en hier vrijwel direct platformen met volledig bekleedde expositiehuisjes aan te hangen. 
Dit zou ongetwijfeld leiden tot onwenselijke vervormingen. Na overleg met het ontwerpteam werd besloten toch 
tijdelijke ondersteuningen te plaatsen. 

Zonder overleg werd uiteindelijk een volledig andere volgorde gehanteerd. De brugconstructie werd eerst voor 
een groot deel gecomplementeerd alvorens de expositiehuisjes werden geplaatst. In principe was dit geen 
probleem. Echter, over de uitvoering van de staalconstructie was reeds weken lang gediscussieerd. De nu 
gebruikte bouwmethode was al voorgesteld in een vroeg stadium. Op dat moment was het altijd "meiyou wentie" 
(Chinees voor geen probleem), maar uiteindelijk als de problemen worden ondervonden in de praktijk en in de 
portemonnee, wordt zonder overleg de bouwmethode aangepast. 

Naast de manier van bouwen, verloopt ook de communicatie volgens andere normen en waarden. Gezichtsverlies 
is een bekende term in China. Zo zal in eerste instantie zelden met "nee" of "kan niet" worden geantwoord. Dit 
betekent dat wanneer iets gevraagd wordt de vraag altijd wordt beantwoord met "ja" of "misschien". Daarna 
wordt pas nagedacht over de vraagstelling. Als blijkt dat het lastig gaat worden of zelfs onmogelijk is, dan zal 
waarschijnlijk bij een volgende meeting alsnog "misschien" worden medegedeeld. Zodoende kan het gebeuren dat 
er dagen of zelfs weken verstrijken voordat tot een oplossing wordt gekomen. 

Opvallend was dat ook binnen grote organisaties als TJADRI en BaoYe slecht wordt gecommuniceerd tussen de 
verschillende disciplines. Hierdoor ontstaan onnodige fouten. Als voorbeeld kan de leidingruimte in de ligger 
genoemd worden. Er circuleerden verschillende tekeningen bij de constructief ontwerpers, architecten en 
installatietechnici. Hierdoor werden beslissingen gemaakt welke invloed hadden op eerder gemaakte plannen van 
andere disciplines. Ook de logische samenwerking tussen architect en constructeurs binnen TJADRI was niet 
optimaal waardoor tekeningen soms niet overeenkwamen. Dit was verwarrend voor de aannemer. 

Tenslotte de taalbarrière. In China, ook in Shanghai, wordt door veel mensen geen of beperkt Engels gesproken. 
Dit heeft tot gevolg dat besprekingen vaak via een tolk verlopen. Op de bouwplaats van Happy Street sprak 
eigenlijk alleen het project management team goed Engels. De hoofdaannemer en het ontwerpteam vanuit TJADRI 
konden zich nog redelijk verstaanbaar maken maar de werkers op de bouwplaats en de meeste onderaannemers 
spraken geen Engels. Hierdoor duren gesprekken drie keer langer door bijvoorbeeld een meningsverschil wat later 
helemaal geen meningsverschil blijkt te zijn. Het is dan ook zeker aan te raden een goede tolk in de arm te nemen. 
Dit vermindert misverstanden en kan kostbare tijd besparen. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met 
het gezichtsverlies dat een tolk kan leiden. Het kan voorkomen dat ze hierdoor niet alles letterlijk durven te 
vertalen. 

4.10.2 Uitvoeringsvolgorde 
Alvorens werd begonnen met het bouwen van de constructie is een grove planning door de aannemer opgesteld. 
Hierin stond beschreven wat, wanneer uitgevoerd zou worden. Slechts de volgorde van de hoofdlijnen stonden 
vast. De manier van bouwen was niet vastgelegd. 

Er werd begonnen met het heien van de palen. Na 30 van de 190 palen bleken nog oude funderingen in de grond 
aanwezig te zijn. De Expo organisatie zou een schone bouwplaats opleveren waardoor de grond vooraf niet 
geïnspecteerd was. Gecombineerd met zeer slecht weer, liep het heien van de palen een vertraging van circa drie 
weken op. Gelukkig kon de aannemer de tijd inhalen in de opvolgende weken. 
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De palen werden circa twee meter onder het maaiveld gedrukt. Nadat alle palen in de grond zaten, werd de grond 
ter plaatse van de palen uitgegraven zodat betonnen poeren geïnstalleerd konden worden. Hiertoe werden 
wapeningskorven gevlochten. In de korven kwamen stalen ringen met een diameter van 1200 mm welke diende 
als bevestiging voor de draadeinden. Hier zullen later de kolommen op worden bevestigd. Na het stellen van de 
bekisting werden de betonnen poeren gestort. Het gat rond de poeren werd aangevuld met grond waarna de 
bouw van de staalconstructie kon starten. 

Zonder eenduidig plan werd begin mei gestart met de bouw van de staalconstructie. Dit ging in beginsel erg snel. 
Kolom na kolom werd neergezet waarna de kokerliggers er tussen bevestigd werden. Staalconstructies bouwen, 
dat kon deze aannemer wel! Toch bleek al snel dat de gemaakte planning waardeloos was. De brugconstructie liep 
ver voor op de planning, maar aan de expositiehuisjes werd nog niet gewerkt. In principe vormde deze nieuwe 
volgorde geen probleem, want als de brug eerst in zijn geheel wordt gebouwd is de stabiliteit gewaarborgd en 
kunnen de platformen en huisjes zonder tijdelijke ondersteuning geïnstalleerd worden. 

De kolommen van en in de buurt van kroongebouw U werden als eerste geplaatst. De kolommen van 
kroongebouw U werden onderling verbonden met de vakwerkliggers zodat een stabiele tafelconstructie ontstond. 
Ondertussen werd de brugconstructie uitgebreid met meer kolommen en werden hiertussen kokerliggers 
bevestigd. Snel werden de contouren van de brug zichtbaar, zie Figuur 4.10. 

De staalelementen werden met een kraan op de plaats gehangen. Met een vijzel werden de kokerliggers afgesteld 
en gepositioneerd. Tijdelijke staalplaatjes werden gebruikt om de ligger aan de kolommen te fixeren. De kraan kon 
dan verder met het volgende element. Op dat moment komt een lasploeg om de liggers aan elkaar te lassen. De 
meest opvallende las was de aansluiting van het laatste brugelement. Hiertoe moest een opening van circa drie 
centimeter breed, over de volledige omtrek van de kokerligger (2,4 m x 1,0 m) gedicht worden, zie Figuur 4.10. 

Op een vergelijkbare manier werden de expositiehuisjes in elkaar gezet. Als een bouwpakket kwamen deze aan op 
de bouwplaats. Allereerst is met beton een tijdelijke ondergrond gemaakt waarop de staalconstructies gebouwd 
werden. De kolommen en liggers werden door middel van puntlassen in elkaar gezet. Snel werd de vorm van de 
expositiehuisjes zichtbaar. Hierna kwamen lasploegen alles vollassen. Uren, dagen, weken werd er continu gelast. 

Expositiehuisje R (Zaans huis) was gepland om als eerste op het platform gezet te worden. Het plan was om de 
staalconstructie van de huisjes op de vaste grond te maken en vervolgens op het platform te hijsen. De constructie 
van gebouw R werd gebouwd en het platform werd aan de brug gemonteerd. Vervolgens werd met een kraan het 
stalen frame op het platform gehesen. Omdat dit niet zo eenvoudig bleek te zijn en vervormingen waren 
opgetreden, is besloten een gedeelte van de overige expositiehuisjes direct op de platformen te bouwen. 
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Vanaf dit moment was de werkwijze van de aannemer zeer onduidelijk. Extra mensen werden ingezet om 
expositiehuisjes te construeren op de grond of direct op de platformen. Een duidelijke lijn leek er niet meer in te 
zitten. Met als hoogtepunt een vergadering met de aannemer waarin deze het plan van aanpak uitlegde. Na een 
tegenvallende argumentatie werd overeengekomen om een werkplan te overhandigen, alvorens het installeren 
van de expositiehuisjes te hervatten. Bij aankomst op de bouwplaats waren toch twee huisjes geïnstalleerd op de 
platformen. Vanaf dat moment is besloten de uitvoering van de staalconstructie volledig aan de aannemer over te 
laten. 

Een reeks foto's met de uitvoeringsvolgorde van de staalconstructie vanaf de eerste paal tot en met de gehele 
staalconstructie, is afgebeeld in appendix A. 

Na het maken van de staalconstructie werd begonnen aan de afwerking en het plaatsen van de leidingen en 
installaties. Een eenduidig plan ontbrak nog steeds. Extra mensen werden ingezet om al het werk op tijd af te 
krijgen. Op dat moment eindigde mijn stage. Het afstudeerproject staat in teken van de brugconstructie. Het 
bespreken van de afwerking en installaties gaat daarom te ver. Als les kan hieruit wel getrokken worden dat de 
aannemer weinig vooruit denkt. Hierdoor worden moeilijkheden alsmaar vooruit geschoven waardoor deze op het 
kritieke pad komen te liggen. Met als gevolg dat verdere vertraging direct negatieve invloed op de planning. Een 
snel oplossend denkvermogen is daarom een vereiste. 

Uiteindelijk is Happy Street precies voor de start van Wereldtentoonstelling 2010 opgeleverd. Dit terwijl de 
planning eigenlijk als einddatum 31 oktober 2009 had. De kwaliteitscontrole bleek grote invloed op de 
opleverdatum te hebben. De staalconstructie werd snel en goed neergezet door de aannemer. Echter de 
detaillering van de gebouwen bleek lastiger te zijn. 

4.11 Conclusie 
Samenvattend kan gesteld worden dat de elementen uit het constructieve ontwerp als afgebeeld in Figuur 4.1 
herontworpen zullen worden. Dit zijn de kolommen, de brugligger en de platformen. In het rekenmodel zullen de 
trappen en liftgebouw Q ook ingevoerd worden. 

Omdat in China de wijze van uitvoeren niet altijd vanzelfsprekend was, zal aandacht geschonken worden aan de 
uitvoering van het betonontwerp. Door bewust om te gaan met de uitvoering wordt naar een kwalitatief betere 
oplossing toegewerkt. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de arbeidsintensieve Chinese bouwmethode. 

Dit kan vertaald worden naar sterke en minder sterke punten. Deze zullen als leidraad dienen om het alternatieve 
ontwerp in beton aan te pakken. 

4.11.1 Sterke punten 
Beweging van de weg in geluksgetal acht. De hoofdlijn van deze beweging zal in stand gehouden moeten 
worden 
De gladde onderzijde van de ligger. Vanuit constructief oogpunt is het gunstiger ter plaatse van de 
kolommen meer materiaal toe te voegen. Dit mag aan de buitenzijde niet waarneembaar zijn. 
De uitkragende platformen vormen een zeer spannend beeld. 

4.11.2 Knelpunten 
In het tussenrapport is het bestaande ontwerp geanalyseerd. Hier zijn verbeterpunten uit voort gekomen. Met een 
alternatief (constructief) ontwerp in beton, zal getracht worden deze punten opnieuw vorm te geven. 

Architectonisch 
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Volgens architect John Körmeling zou de rand van de brug kleiner kunnen. In het staalontwerp is deze 700 
mm. Verkleining naar 500 of 600 mm zou wellicht een verbetering zijn. 
De doorkijk onder de brug kan verbeterd worden. Door expositiehuisjes op de grond en de vele 
kolommen wordt de open ruimte onder de straat behoorlijk aangetast. 
Kolommen onder het platform van kantoorgebouw T zijn niet wenselijk. 
De ondersteuning van kroongebouw U past niet in het concept van de andere kolommen. 
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Uitvoeringstechnisch 
Het laswerk is zeer arbeidsenvriendelijk werk. Dit maakt het schijnbaar onmogelijk Happy Street uit te 
voeren in Nederland. Door een efficiënte methode in beton te ontwerpen, zou het wellicht wel kunnen. In 
ieder geval zal door het gebruik van beton het intensieve laswerk vervallen. 
Tijdens de bouw bleven problemen opkomen met betrekking tot de uitvoeringsvolgorde. Doel van het 
afstudeerwerk is ook tot een eenduidig en efficiënt uitvoeringsplan te komen. 
Het gebouw bestaat uit honderden elementen welke allemaal uniek zijn. Dit maakt het tekenen van de 
fabriekstekeningen tot een complexe opgave. In beton kunnen veel elementen samengevoegd worden tot 
één vorm. Opgemerkt dient te worden dat een groot gedeelte van deze complexiteit zich ook afspeelt bij 
de expositiehuisjes. Deze vallen buiten de opgave van het afstudeerproject. 

Installatietechnisch 
Het is gebleken dat de ruimte voor leidingen krap is. Daarnaast is de bereikbaarheid van de leidingen in de 
gebruiksfase onduidelijk. 

In hoofdstuk 5 zal aan de hand van speerpunten beargumenteerd worden op welke punten het ontwerp aangepakt 
is. Hiermee is getracht zoveel mogelijk van bovenstaande verbeterpunten in te passen. 

Analyse staalontwerp I 35 





5 • ALTERNATIEF ONTWERP IN BETON 

In dit hoofdstuk zal het betonontwerp toegelicht worden. Hiertoe zal uiteengezet worden hoe het 
ontwerp tot stand is gekomen en welke stappen hiervoor doorlopen zijn. Tevens zal aan de hand van een 
uitvoeringsplan de maakbaarheid van het ontwerp toegelicht worden. 



5.1 Overweging 
Allereerst dient een opmerking gemaakt te worden over het doel van dit hoofdstuk en dientengevolge, de mate 
van uitwerking. Het afstudeerproject is niet bedoeld om een product neer te leggen dat direct in productie 
genomen kan worden. Er is gestreefd ingrediënten te leveren voor een haalbaar alternatief in beton. Hierin wordt 
het constructieprincipe gepresenteerd en geanalyseerd en wordt het principe van de detaillering uiteengezet. 

5.2 Ontwerpproces 
Het ontwerpproces is over drie schijven verlopen. De eerste stap bestond uit het analyseren van het staalontwerp, 
zie hoofdstuk 4. Hieruit volgden sterke punten en verbeterpunten welke zijn verwerkt in een alternatief ontwerp. 
Dit heeft geleid tot speerpunten welke het alternatieve ontwerp in beton moeten verrijken, zie paragraaf 5.3. Ten 
slotte is een rekenmodel opgesteld om dit model door te rekenen en zo nodig aanpassingen te maken. Hieruit zal 
de haalbaarheid van een alternatief ontwerp in beton moeten blijken. 

5.3 Speerpunten 
Met de sterke punten en de verbeterpunten uit paragraaf 4.11.1 en 4.11.2 is bekeken welke mogelijkheden er zijn 
in het materiaal beton om deze te implementeren in een alternatief ontwerp. Dit heeft geleid tot negen punten 
waarop het ontwerp is aangepast of juist met opzet onveranderd is gelaten. De punten worden de speerpunten 
van het alternatieve ontwerp in beton genoemd. Zie tekening 02 en 03 voor de naamgeving van de verschillende 
onderdelen. 

1. Behouden van de 'beweging' van de straat, zie Figuur 5.1. 
2. De locatie van de kolommen is herzien. Hierbij is getracht de beweging van de straat te volgen. 
3. Een belangrijk onderdeel in het ontwerp is brugdeel10 t/m 12. Voor dit gedeelte is getracht het dramatische 

beeld te versterken. Inspiratie hiervoor vormde Figuur 5.2. 
4. Het begin en einde van de brug blijven de eerste 12 meter onder het maaiveld. Deze ruimte is gebruikt om 

'onzichtbare' ondersteuningen te plaatsen. 
5. De gladde, vlakke onderzijde van de brugligger is behouden. Dit versterkt de beweging van de straat. 
6. De kolommen onder kantoorgebouw T zijn verwijderd. 
7. De ondersteuning van kroongebouw U bestond uit 4 kolommen. Deze zijn vervangen door één kern. 
8. Door de nieuwe kern kon de vluchttrap verplaatst worden rondom de kern. 
9. Punten 1 tot en met 8 hebben ertoe geleid dat minder kolommen aanwezig zijn op het maaiveld. 

( 

Figuur 5.1 -Beweging van de straat 

381 



Master's thesis- Happy Street: van staal naar beton 

5.3.1 Beweging van de brug 
De beweging van de straat wordt beschouwd als een sterk onderdeel van Happy Street. In alle overwegingen is 
meegenomen of deze beweging niet te veel wordt aangetast. In een plattegrond kan de beweging helder gemaakt 
worden, zie Figuur 5.1. 

5.3.2 Locatie van de kolommen herzien 
Bij het positioneren van de kolommen is rekening gehouden met zowel het architectonische ontwerp als de 
mogelijkheden van het materiaal beton. In eerste instantie was het hoofddoel om door het aantal kolommen te 
minimaliseren, de doorkijk onder de brug te verbeteren. later bleek dat verminderen geen doel op zich hoeft te 
zijn. Door optisch een juiste locatie te bepalen, kan hetzelfde resultaat bereikt worden. 

Met het vereenvoudigde rekenmodel uit het tussenrapport [25) is vastgesteld dat de overspanning van de 
brugligger maximaal rond de 25 meter moest blijven. In eerste instantie is met dit gegeven geschoven met 
kolommen. Hierbij is vooral gekeken naar het beeld dat ontstaat. Vervolgens is met het vereenvoudigde 
rekenmodel de locatie geoptimaliseerd. 

5.3.3 Ondersteuning brugdeel10 t/m 12 
Een belangrijk onderdeel in het ontwerp is het bruggedeelte waar de meeste exposit iehuisjes zijn gelegen, 
brugligger 10 tot en met 12, zie tekening 02 en 03. Vanaf het maaiveld ontstaat een zeer spannend beeld, zie 
Figuur 5.2, boven. Deze foto gaf inspiratie om een stap verder te gaan. Wanneer de middelste kolom verwijderd 
wordt, ontstaat een onwerkelijk beeld, zie Figuur 5.2, onder. 

Met het vereenvoudigde model is dit gedeelte nader geanalyseerd met ESA PT [25). De kolommen zijn verschoven 
over de brugligger en er is bekeken wat een gunstige positie is: Door het aantal huisjes aan beide zijden van de 
weg in evenwicht te laten zijn, wordt het torderende moment geminimaliseerd. Echter, het grootste deel van de 
platformen is geplaatst in de buitenbocht. Concessies in de optimalisatie van de constructie zullen daarom gedaan 
moeten worden. 

Als oplossing zijn kolommen geplaatst tussen expositiehuisjeZen F (kolom 11) en tussen Ben C (kolom 12). Kolom 
12 kan zonder problemen geplaatst worden. Deze gaat precies langs de onderliggende weg en expositiehuisje V. 
Kolom 11 zou in het bestaande ontwerp, midden op de ondergelegen straat beginnen. Hiertoe zal de weg verlegd 
worden. Dit zal besproken worden in paragraaf 5.3.9. 

5.3.4 Begin en einde brugligger 
Door de helling van de brug, zal aan het begin en het einde van de weg, de brugligger de eerste meters met de 
onderkant onder het maaiveld blijven. Een brugligger van 1,0 meter hoogte zal bij een helling van 1:12 over een 
lengte van 12,0 meter gedeeltelijk in de grond gelegen zijn. Deze lengte kan gebruikt worden om onzichtbare 
kolommen te plaatsen. Hier is in het staalontwerp geen gebruik van gemaakt. Zodoende kan in het nieuwe 
ontwerp de eerste zichtbare kolom later geplaatst worden waardoor het totaal aantal zichtbare kolommen 
verkleind wordt. 

5.3.5 Gladde onderzijde 
De gladde onderzijde van de brug waar de kolommen zonder zichtbare kolomkop of andere verzwaring van de 
brugligger op aansluiten, geeft een sterk beeld. Daarom is als eis aan het betonontwerp gesteld dat ter plaatse van 
de aansluiting met de kolommen geen extra materiaal toegepast mag worden buiten de omtrek van de brugligger. 

5.3.6 Kantoorgebouw T 
In het staalontwerp wordt het platform extra ondersteund door twee kolommen. Dit past totaal niet in het 
ontwerp maar hier was helaas niet aan te ontkomen. In beton wordt getracht een andere oplossing te vinden. 

Hiertoe zijn enkele mogelijkheden overwogen. 
1. De twee kolommen laten staan 
2. Eén of twee kolommen schuin onder het platform plaatsen 
3. Eén kolom laten samenwerken met een kolom onder de brug als een portaal 
4. Eén grotere kolom plaatsen welke zowel de brug als kantoorgebouwTondersteunt 
5. Het platform verstijven, eventueel in combinatie met het plaatselijk verzwaren van de brugligger. 
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Figuur 5.2- Werlcelijke situatie Happy Street {40} (boven); Beeld na weghalen kolom (onder) 
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Figuur 5.3- Nieuw platform kantoorgebouw T zonder extra kolommen 

Besloten is om optie 5 uit te werken. Uit het vereenvoudigde rekenmodel [25] bleek dat de hoekverdraaiing ter 
plaatse van gebouw T niet groter is dan op andere plaatsen. Ten opzicht van de andere platformen zal de stijfheid 
van het platform dus aangepast moeten worden. Hiertoe zullen de platformliggers verstijfd worden met ribben 
aan de onderzijde van het platform. Dit geeft een verstoring van de gladde onderzijde van de platformen en de 
brug. Echter, dit wordt als vele malen minder schadelijk gezien dan het plaatsen van één of meerdere kolommen, 
zie Figuur 5.3. 

5.3.7 Kroongebouw U 
In het staalontwerp wordt kroongebouw U op een platform geplaatst dat los van de brugconstructie staat. Het 
platform rust op vier losse kolommen. Dit heeft tot gevolg dat in het gebied rondom kroongebouw U veel 
kolommen staan. Hierdoor ontstaat op het maaiveld een onrustig beeld. Bovendien passen deze kolommen niet bij 
de andere kolommen in het ontwerp. 

Als alternatief zijn de kolommen gebundeld tot één grotere kern. Er is overwogen de kern symmetrisch dan wel 
asymmetrisch onder het platform te plaatsen. Uiteindelijk was een symmetrisch geplaatste kern zowel vanuit 
architectonisch als constructief perspectief de beste keuze: Op deze manier worden de spanningen en 
vervormingen gelijkmatig verdeeld over de schijf. Daarnaast is het beeld sterker wanneer de kern in het midden 
staat. Zo wordt de vormgeving van kroongebouw U geaccentueerd en is de vorm vanuit iedere richting hetzelfde. 
Dit sluit beter aan bij al de drukke brugconstructie. 

De ondersteuning van kroongebouw U vormt ook een onderdeel van het alternatieve ontwerp in beton. Echter, de 
ondersteuning wordt niet uitgewerkt in dit rapport. Hiertoe zal nader onderzoek vereist zijn. 

5.3.8 Trap rondom kern kroongebouw U 
De nieuwe kern biedt de mogelijkheid om de bestaande trap in het zuidwesten (trap T4) te verplaatsen. Deze trap 
is de enige in het ontwerp welke niet de kromming van de brug volgt. Dit wekt de indruk dat de trap later is 
toegevoegd. Daarom is besloten de trap te verplaatsen rondom de kern onder het kroongebouw. Zodoende wordt 
de trap geïntegreerd in het ontwerp. Daarnaast wordt het aantallosse elementen op het maaiveld verminderd. De 
vrije hoogte van de vluchtweg onder platform R is voldoende hoog, circa drie meter. In tekening 03 is de nieuwe 
locatie van de trap rondom de kern ingetekend. 

5.3.9 Conclusie 
De veranderingen leiden gezamenlijk tot een aanzienlijke verlaging van het aantal kolommen. In het bestaande 
ontwerp werd de brugligger ondersteund door 19 kolommen, gebouw T door 2 en gebouw U door 4. Dit zijn in 
totaal 25 kolommen. In het alternatieve ontwerp wordt het aantal teruggebracht tot slechts 16 zichtbare 
kolommen onder de brugligger en een losse kern onder kroongebouw U. De veranderingen zijn samengevat in een 
plattegrond, zie tekening 04. De nieuwe positie van de kolommen volgt de beweging van de straat. Dit levert in de 
plattegrond een rustiger beeld en moet leiden tot een betere kwaliteit van de ruimte op maaiveldniveau. 

Doordat kolom 10 en de nieuwe ondersteuning voor gebouw U de bestaande ligging van de straat doorsneden, 
diende de straat verlegd te worden. Hiertoe is vanaf kolom 13 zowel de vorm als de helling aangepast. De straat 
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wordt buitenom de kern van het kroongebouw verplaatst. Hierdoor kan expositiehuisje R in de binnenbocht 
blijven staan. Zou de weg voor de kern langs buigen, dan had dit platform verplaatst moeten worden naar de 
buitenbocht, wat minder gunstig is voor het torderende moment. Bovendien wordt op deze wijze de vorm van het 
Chinese geluksgetal acht beter behouden of zelfs versterkt. 

Het einde van de straat is tussen kolom 10 en 11 geplaatst. Hierdoor worden de bezoekers verplicht om onder het 
spannende brugdeel 12 door te lopen. Doordat de weg circa 10 meter langer is dan in het bestaande ontwerp, is 
de helling verkleind naar ongeveer 1:13,5. Dit is een flauwere helling en vormt daarom geen probleem voor de 
toegankelijkheid. Bovendien zal dit verschil optisch nauwelijks waarneembaar zijn. 

5.4 In situ versus prefab 
Een afweging diende gemaakt te worden tussen het prefabriceren of het ter plaatse in het werk storten van het 
beton, in het bijzonder de brugelementen. In appendix B is de volledige analyse getoond. De hoofdpunten en 
conclusies zullen in deze paragraaf uiteengezet worden. 

Bij het maken van een keuze tussen prefabriceren of in het werk storten, zijn verschillende aspecten van belang. 
Afwegingen moeten gemaakt worden op gebieden als kwaliteit, kosten, snelheid, etc. Dat Happy Street in China 
wordt gebouwd heeft op al deze aspecten een grote invloed. 

Uit de analyse kwamen drie belangrijke voordelen van prefabriceren naar voren: 
Verminderen van de arbeidskosten 
Verhogen van de bouwsnelheid 
Verhogen van de kwaliteit 

In China zijn arbeidskosten erg laag. Het inzetten van werknemers is daarom goedkoper dan het inzetten van 
zwaar materieel. Happy Street is een tijdelijk gebouw, dat wordt gebouwd in China op een terrein dat geheel is 
afgesloten van de buitenwereld. Hierdoor worden de drie voornaamste voordelen van prefabriceren in grote mate 
teniet gedaan. 

Bovendien is de Chinese bouwcultuur minder bekend met het plannen van een bouwproces. Veel dingen worden 
ter plekke in het werk opgelost. Bij prefabriceren is een goede planning zeer belangrijk. Alles zal in het voortraject 
in de puntjes uitgewerkt moeten worden. Fouten tijdens de bouw zullen de kwaliteit ernstig schaden. 

Daarnaast zijn ze bekend met het onderstempelen en bekisten van constructies. Verhoogde snelwegen worden 
geheel in het werk vervaardigd, zie Figuur 5.4. Daarbij komt een ervaring met Happy Street. De aannemer 
verklaarde in beginsel geen of zo weinig mogelijk steigers te willen gebruiken. Uiteindelijk zag Happy Street eruit 
als in Figuur 5.4, compleet volgebouwd met steigers. 

Besloten is het betonontwerp in situ uit te voeren. 
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5.5 Torsie en beton 
In het constructieve ontwerp speelt torsie een zeer belangrijke rol. Torsie en beton vormen in principe een slecht 
huwelijk. Een oplossing zal gevonden dienen te worden. Hiertoe zijn verschillende torsietheorieën bestudeerd. De 
volledige studie staat beschreven in appendix C. In deze paragraaf zullen de hoofdzaken uiteengezet worden. 

5.5.1 Torsie in Happy Street 
In het ontwerp van Happy Street zullen torderende momenten geïnt roduceerd worden door de verschillende 
constructieonderdelen. 

Gekromde brugligger 
Doordat de liggers gekromd zijn, zal door het eigen gewicht een torderend moment in de ligger ontstaan. De ligger 
zal willen roteren om het zwaartepunt van het element. Door de kolommen dichter bij elkaar te zetten, worden 
deze torderende momenten verminderd. Echter, dit levert een minder interessant beeld op. Zodoende zal een 
tussenweg gevonden moeten worden tussen architectuur en constructief ontwerp. 

Platformen 
De platformen zullen een torderend moment veroorzaken in de gekromde brugligger. Wanneer het platform in de 
buitenbocht is geplaatst, zal deze de brugligger in dezelfde richting doen draaien als ten gevolge van het eigen 
gewicht van de ligger. Bevindt het platform zich in de binnenbocht, dan heffen de momenten elkaar gedeeltelijk 
op. Dit heeft een positieve werking op de krachten en vervormingen. 

Het grootste gedeelte van de platformen is door architect John Körmeling in de buitenbocht geplaatst. Dit levert 
het mooiste beeld op maar is voor de constructie zeer ongunstig. Omdat het architectonische ontwerp leidend is, 
zullen hier geen concessies in gedaan worden. Voor zover mogelijk, zal getracht worden de momenten te 
minimaliseren door de kolommen op een gunstige locatie te plaatsen. Het resterende torderende moment zal 
opgenomen moeten worden in de constructie. 

5.5.2 Torsie en beton 
Aan de· hand van Figuur 5.5 kan in een oogopslag geïllustreerd worden wat de invloed van torsie is op een 
constructie-element. Hiermee is vergelijking 5.1 opgesteld waarin de torsieweerstand Gl, de verhouding tussen 
torderend moment Ten de hoekverdraaiing q> per eenheid van lengte e beschrijft. 

T ·l 
fJ = (i:/ 

I 

Waarin: 
rp Hoekverdraaiing ten gevolge van het torderende moment 
T Torderend moment 
e Lengte van het element waar het torderende moment op werkt 
G Glijdingsmodulus 
/1 Torsietraagheidsmoment 

Figuur 5.5 - Rotatie van een cilinder ten gevolge van torsie [10] 

(5.1) 
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Een relatief onbekende term in vergelijking 5.1 is het torsietraagheidsmoment 1,. Deze is afhankelijk van de vorm 
van de doorsnede. Holle doorsneden blijken uiterst efficiënt te zijn in het opnemen van torderende momenten en 
hebben zodoende een groot torsietraagheidsmoment. Hiertoe heeft R. Bredt een formule opgesteld waarmee het 
torsietraagheidsmoment voor dunwandige doorsneden berekend kan worden. Uitgangspunt is dat een constante 
schuifstroom in de wanden aanwezig is. Deze formule komt in min of meer dezelfde vorm terug in zowel de 
Eurocode, NEN als ESA PT, zie vergelijking 5.2. 

4 ·~ 
I=-
t ~~ 

L..J r, 
I 

At = oppervlakte binnen gestreepte lijn 

~\- ---- - -::IJ~ 
I t1 I 
L.::: - - + · - - - - ::::J 

I ~ I 
Figuur 5.6 - Uitleg eenheden in vergelijking 5.2 aan de hand van een kokerligger 

(5.2) 

Het product van het torsietraagheidsmoment Ir en de glijdingsmodulus G wordt de torsiestijfheid genoemd. 
Wanneer het beton scheurt loopt deze stijfheid met een factor 10 terug. Hiertoe is een deelstudie gedaan met het 
programma Scia ESA PT. Deze staat tevens beschreven in appendix C. 

Om de vervormingen van Happy Street in beton binnen de perken te houden zal scheurvorming uitgesloten dienen 
te worden. 

Naast vervormingen zullen ook de krachten in de doorsnede opgenomen moeten worden. Torderende momenten 
worden omgezet in schuifspanningen in de lijven en flenzen. In de lijven zullen deze schuifspanningen opgeteld 
moeten worden bij de schuifspanningen ten gevolge van dwarskracht. 

De schuifsterkte van gescheurd beton is laag. Bij het berekenen van een ligger belast op dwarskracht mag slechts 
gerekend worden met T1 == 0,41b· Echter, wanneer voorspanning in de doorsnede wordt aangebracht en zodoende 
een normaalspanning in de ligger ontstaat, mag gerekend worden met een verhoogde waarde van de schuif
spanning. 

Dit kan verklaard worden aan de hand van de cirkel van Mohr. In appendix D wordt dit toegelicht. Dit gedrag vindt 
ook zijn weerslag in NEN 6720 - 8.2.3.3. Hierin wordt gesteld dat wanneer de buigtrekspanningen lager blijven dan 
0,25 maal de gemiddelde buigtreksterkte fb" een verhoogde waarde voor de opneembare schuifspanning T1 

toegepast mag worden, zie vergelijking 5.3. Deze waarde is significant hoger dan de eerder genoemde 
schuifsterkte getoond in vergelijking 5.4. 

Waarin: 
r, Schuifsterkte beton 
11 Traagheidsmoment 
d Nuttige hoogte 
S Statisch moment 
/b Treksterkte beton 
o' ,_, Normaalspanning ten gevolge van voorspanning 

44 1 

(5.3) 

(5.4) 
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Figuur 5. 7- Vereenvoudigde doorsnede ten behoeve van het berekenen van de schuifspanningen 

Voor een doorsnede met bekende afmetingen kan middels vergelijking 5.3 een waarde voor de schuifsterkte r1 

bepaald worden welke afhankelijk is van de normaalspanning ten gevolge van voorspanning a'bmd· Hiertoe wordt 
de brugligger vereenvoudigd tot een rechthoekige, meercell ige kokerl igger, zie Figuur 5. 7 

Het traagheidsmoment ly: 

I =.1. ·2 7·113 -·1.. 19·0 r = 0 245 m4 
Y 12 1 1 12 11 1 

De grootste waarde voor het statisch moment 5 in de doorsnede bevindt zich in het midden van de doorsnede. 
S = I;(A · a) 

S = (2, 7 · 0,2 · 0,45) + (0,8 · 0,35,175) = 0,292 m 3 

De treksterkte fb van beton met een sterkteklasse C53/65 is 2,15 N/mm2 

Zodoende kan de opneembare schuifspanning r1 afhankel ijk van de voorspanning berekend worden, vergelijking 
5.5. Het effect van het vergroten van de voorspanning is uiteengezet in Tabel 5.1. Hieruit blijkt dat door het 
vergroten van de voorspanning de opneembare schuifspanning beduidend groter wordt. 

0,245 .J 2 • 
t'1 = • 2,15 + 2,15 • O'bmd 

0,9 · 0,292 

0,0 

2 

0,5 

2,23 

1,0 

2,43 

1,5 

2,61 
Tabei5.1 - Schuifspanning afhankelijk van normaalspanning ten gevolgde van voorspanning 

5.5.3 Conclusie 

2,0 

2,78 

2,5 

2,95 

3,0 

3,1 

(5.5) 

Om te komen tot een ontwerp voor Happy Street in beton zal scheurvorming uitgesloten moeten worden. Dit kan 
bereikt worden door het toepassen van voorspanning. In paragraaf 5.8 zal aan bod komen op welke wijze de 
voorspanning aangebracht kan worden en hoe hier mee gerekend is. 

5.6 Onderdelen ontwerp 
Om het alternatieve ontwerp in beton mogelijk te maken, dienden verschillende constructie-elementen 
herontworpen te worden in beton. 

5.6.1 Brugligger 
Het belangrijkste element is de brugligger. Doordat torderende momenten opgenomen moeten worden, is een 
kokerligger als uitgangspunt genomen. Ten behoeve van het opnemen van de dwarskrachten zijn extra lijven 
toegevoegd. Zodoende is een meercellige kokerligger ontstaan, zie Figuur 5.8.a. 

Het meest ideale zou zijn om de leidingen weg te werken in deze kokers. Helaas is geen oplossing gevonden om dit 
te bewerkstelligen. Daarom is een andere methode ontwikkeld. 
Het brugdek van de gehele straat op brugdeel12 na heeft een breedte van 5 meter. De ontworpen kokerligger is 
slechts 2,7 meter breed. Er zal extra materiaal toegevoegd moeten worden om te komen tot de gewenste breedte. 
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Door vleugels te bevestigen aan beide zijden van de kokerligger wordt een vijf meter brede ligger gecreëerd. 
Tevens ontstaat hierdoor ruimte voor het plaatsen van leidingen. Het voordeel ten opzichte van het staalontwerp 
is dat de leidingen nu van bovenaf geplaatst kunnen worden. Er zijn dus geen ingewikkelde ophangconstructies 
benodigd voor het bevestigen van de leidingen en tijdelijke steigers kunnen achterweg gelaten worden tijdens de 
installatiefase. 

Ten slotte ontstaat door deze brugdoorsnede de mogelijkheid de onderkant van de brugligger in schoon beton op 
te leveren. Hierbij staat of valt het resultaat bij de kwaliteit van de aannemer. 

Voor het zes meter brede brugdeel 12 is de koker vergroot. Hierbij is onderzijde van de ligger even breed 
gehouden als de vijf meter brede ligger, zie Figuur S.B.b. Hierdoor wordt de geknikte lijn aan de onderzijde van de 
brug niet onderbroken. Dit versterkt het beeld van de gekromde brugliggers. 

5.6.2 Kolommen met kolomkoppen 
Om de piekspanningen in de brugdelen boven de kolommen op te nemen en de krachten van de ligger naar de 
kolommen te verplaatsen, zijn kolomkoppen boven de kolommen gecreëerd. Hiertoe worden de kanalen in de 
brugligger plaatselijk volgestort. De kolomkop wordt dus als het ware in de ligger gevormd, zie Figuur 5.8.c. 

Hierdoor ontstaat extra materiaal dat ruimte biedt om meer voorspanning aan te brengen. Tevens is meer 
capaciteit aanwezig voor het opnemen van torsie, dwarskracht en buigende momenten. In paragraaf 5.9 zal dit 
nader toegelicht worden. 

5.6.3 Platformen 
De platformen bestaan- net als in het staalontwerp - uit uitkragende liggers. Deze zullen in voorgespannen beton 
uitgevoerd worden, zie paragraaf 5.14. Om de krachten over te brengen op de brugligger worden de liggers 
ingestort tot in de koker van de brugligger. Omdat hier de leidingen liggen zullen sparingen ingestort worden. Deze 
bevinden zich in het midden van de doorsnede en zullen nauwelijks invloed hebben op de capaciteit, zie Figuur 
5.8.d. 

a b 

c d 

~ o D o Ç?;!.J..----.11 I ~ 1 
UIQ ZZID Wil 

Figuur 5.8- a. Brugligger 5,0 m breed; b. Brugligger 6,0 meter breed; c. Ka/omkap; d. Platfarmligger daargestort in koker 
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5.7 Rekenmodel 
Een rekenmodel is opgesteld in het programma Scia ESA PT om de constructie te dimensioneren en te toetsen. Het 
model is opgebouwd uit staven. Hiertoe is in beginsel gebruik gemaakt van een vereenvoudigd model [25] dat 
slechts bestond uit de hartlijn van de brugligger met hieraan platformen bevestigd, zie appendix E. Hiermee is de 
constructie globaal gedimensioneerd en zijn nieuwe locaties voor de kolommen bepaald. 

Na het tussencolloquium is het model opnieuw opgebouwd. De enkele lijn is uitgebreid tot een model dat de vijf 
meter brede weg simuleert. Hiermee zal de constructie doorgerekend, getoetst en gedetailleerd worden. 

5.7.1 Staafmodel 
De brugligger is gemodelleerd als een staafelement met als staafeigenschap een kokervorm met afmetingen 
2700x1100 mm2 (bxh) en een constante wanddikte van 200 mm. In werkelijkheid is de brug vijf meter breed 
waardoor de persoonsbelasting (4,0 kN/m2

} excentrisch aan kan grijpen op de brugligger. Hierdoor zullen de 
torsiemomenten in de brugligger toenemen. 

Om dit effect in het model mee te kunnen nemen zijn fictieve elementen toegevoegd aan het model. Hiertoe zijn 
staafelementen toegepast welke loodrecht op de kokerligger zijn geplaatst. Hierdoor ontstaat een vijf meter breed 
brugdek. De persoonsbelasting is vervolgens als een lijnlast op deze fictieve elementen geplaatst waardoor naast 
dwarskracht en buiging ook een torderend moment in de kokerligger ontstaat. 

Om de brugligger te ondersteunen zijn kolommen met een diameter van 1000 mm geplaatst welke momentvast 
met de ligger zijn verbonden. Aan de voet van de kolommen is een scharnier geplaatst. Om de voorspanbelasting 
over te brengen naar de constructie zal deze in staat moeten zijn om te vervormen. Daarom is een scharnier 
aangenomen zodat de constructie voldoende vervormingscapaciteit heeft. 

De platformliggers dienen aangesloten te worden op de brugligger. De platformliggers worden doorgestort tot in 
de kokerligger. Hiertoe zijn verstijvingen aangebracht in het model. De kokerligger heeft een hoogte van 1100 mm 
en de platformliggers hebben een hoogte van 600 mm. Hiertoe is het verjongende tussenelement gemodelleerd 
met een gemiddelde hoogte van 850 mm, zie Figuur 5.9. In werkelijkheid worden tussen de platformliggers dunne 
betonnen vloertjes gestort om voor een gladde onderafwerking van de platformen te zorgen. Deze zijn niet 
gemodelleerd in het rekenmodel. 

Wettelijkheld 

, lJ I I 
J I 

~ 
.._ __ ,..) 

,. - ". I.!P--

SdoESAPT 

, 5001<300 11l101c300 850x300 

,. .. " . I.!P--

Figuur 5.9 - Platformliggers in rekenmodel 
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In het model zijn enkele elementen gelijk gehouden aan het rekenmodel voor het staalontwerp. De trappen zijn 
gekopieerd en op eenzelfde wijze verbonden aan de platformen. Ook het driedimensionale vakwerk van 
liftgebouw Q is in het model toegevoegd met dezelfde afmetingen als in het staalontwerp. 

De verende fundering is niet ingevoerd. Alle opleggingen zijn scharnierend gemodelleerd. Zodoende zal de stijfheid 
in werkelijkheid groter zijn. 

Figuur 5.10 toont een impressie van het complete rekenmodel dat is gebruikt voor het doorrekenen van de 
constructie. De gebruikte profieldoorsneden zijn: 

1. 0500x300 
2. D 1100x300 
3. D 2700x200x1100x200 
4. (l} 1000 
5. D600x250 
6. D500x150 
7. D850x300 
8. (l} 500 
9. D 1100x250 verjongend 
10. D 3700x200x1100x200 
11. Diverse staalprofielen 

Figuur 5.10- Rekenmodel in Scio ESA PT 
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Fictief element loodrecht op brugligger 
Fictief element loodrecht op brugligger 
Brugligger 
Kolommen 
Platformliggers 
Fictief element randligger brug 
Overgang brugligger, platformligger. 
Kolommen onder trap 
Platformligger kantoorgebouw T 
Brugligger bij bruggedeelte 12 
Trappen en liftgebouw Q 
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5. 7.2 Materialen 
Betonklasse C53/65 is toegepast. De eigenschappen in het rekenprogramma kunnen niet zondermeer gebruikt 
worden voor het bepalen van de krachtswerking. Hiertoe is de elasticiteitsmodulus aangepast. Scheurvorming 
wordt niet toegestaan. Met deze kennis is in beginsel een aanname van 15.000 N/mm2 gedaan voor zowel de 
kolommen als de brugliggers. 

Nadat de constructie voorlopig gedimensioneerd was, kon een nauwkeurigere aanname voor de 
elasticiteitsmodulus gedaan worden. Voor het opnemen van de torderende momenten wordt geëist dat de 

brugliggers in zowel de BGT als de UGT ongescheurd blijven, ab ~ 0,25 · ftx . 

Elasticiteitsmodulus liggers: 
Omdat de liggers ongescheurd blijven kan gerekend worden met de elastische tak uit het M-k-diagram. Met als 
gevolg dat gebruik gemaakt kan worden van vergelijking 5.6. 

E _ E~ 38500 
I- 1 +f· ~ 1+f· q:1 

Met: 

(/)=kc ·kd ·kb ·kh ·k, :1>1,6 {B65, 60% < RV < 85%) 

Waarin: 
kc= 1,9 
kd = 1,7 
kb = 0,7 
kh = 0,75 
k, = 0,97 

tp=1,64>1,6~tp=1,6 

bij RV = 60 - 85 
bijt = 1 dag 
bij B65 
bij hm > 300 mm, hm=2·A.J0=(2-2,3E5)/(14000)=325 mm 
bijt= 20 jaar = 20·365 dagen en hm = 325 mm 

Zodoende is de elasticiteitsmodulus van de liggers aangenomen als: 

E -
38500 

17500 N/mm 2 

1 - 1 +.!.· 16 4 , 

Elasticiteitsmodulus kolommen 

(5.6) 

De elasticiteitsmodulus van de kolommen is bepaald met VBC- 7 .2.3, tabel15, zie vergelijking 5. 7 en 5.8. 

E 1 = 2800 + 4600 ·lD"0 , + {34000 - 2800 ·l110,) • an i 6400 N/mm
2 

N~ an = . . 
Ab • /b + (A,+ A, ) · f. 

(5.7) 

(5.8) 

Hiertoe dient een wapeningspercentage en normaalkracht aangenomen te worden. De elasticiteitsmodulus is 
bepaald bij een wapeningspercentage van 1,5% en een normaalkracht van 3000 kN. Dit zijn realistische waarden 
voor het constructieve ontwerp van Happy Street. 

Zodoende is de elasticiteitsmodulus van de kolommen aangenomen als: 

a = 3000·10
3 

=O 1 
" 77,4e4 ·39+11,8e3·435 ' 

E1 = 2800 + 4600 ·1,5 + (34000- 2800 ·1,5) · 0,1 = 13000 N/mm2 
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5. 7.3 Belastinggevallen en combinaties 
Ten behoeve van het doorrekenen van de constructie zijn verschillende belastinggevallen aangemaakt. Vervolgens 
zijn deze gecombineerd tot combinaties voor zowel de uiterste grenstoestand (UGT) als de 
bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT). In de originele berekeningen voor het staalontwerp is een dambordbelasting 
toegepast. Dit wil zeggen dat vier belastinggevallen zijn aangemaakt voor de veranderlijke belasting welke op de 
brugligger om en om in binnen- en buitenbocht zijn geplaatst. In combinatie met de permanente belasting leidde 
dit tot 32 belastingcombinaties in de UGT. Besloten is dit te vereenvoudigen tot enkel een onderscheid tussen 
binnen- en buitenbocht. Hierdoor ontstaan slechts 6 combinaties. Dit bevordert het overzicht enorm. Bovendien 
ontlopen de resultaten elkaar niet noemenswaardig. 

Belastinggevallen 
BG 1 Permanente belasting op brugligger 
BG 2 live load 1: Binnenbocht 
BG 3 live load 2: Buitenbocht 
BG 4 Permanente belasting platformen binnenbocht 
BG S Permanente belasting platformen buitenbocht 
BG 6 Eigen gewicht platformliggers 
BG 7 Voorspanning 

Belastingcombinaties 
UGT 6 combinaties 
C 1 1,3S·(BG1+BG4+BGS+BG6) + 1,0·(BG7) 
C 2 1,2·(BG1+BG4+BGS+BG6) + 1,0·(BG7)+ 1,4·{BG2) 
C 3 1,2·(BG1+BG4+BGS+BG6) + 1,0·(BG7)+ 1,4·{BG3) 
C 4 1,2·(BG1+BG4+BGS+BG6) + 1,0·{BG7)+ 1,4·{BG2+BG3) 
CS 1,2·(BG1+BG4+BG6) + 1,0·{BG7) + 0,9·(BGS) + 1,4·{BG2) 
C 6 1,2·(BG1+BGS+BG6) + 1,0·{BG7) + 0,9·{BG4) + 1,4·(BG3) 

BGT 4 combinaties 
C 11 1,0·{ BG1+BG4+BGS+BG6+BG7) 
C 12 1,0·{ BG1+BG2+BG4+BGS+BG6+BG7) 
C 13 1,0·{ BG1+BG3+BG4+BGS+BG6+BG7) 
C 14 1,0·{ BG1+BG2+BG3+BG4+BGS+BG6+BG7) 

(PB) 
(VB) 
(VB) 
{PB) 
(PB) 
{PB) 
(PB) 

Omdat het materiaal beton kruipt, is voor de bruikbaarheidsgrenstoestand gebruik gemaakt van twee modellen. 
Een model voor de directe vervormingen (korte duur) en een model voor de kruipvervormingen (lange duur). Hier 
zal nader op ingegaan worden bij het bepalen van de vervormingen, zie paragraaf S.11. 

Tenslotte zal Happy Street onderhevig zijn aan seismische- en windbelasting. Dit zal besproken worden in 
paragraaf S.13. 

Temperatuursbelastingen en dynamica vallen buiten het kader van dit project. Om hier uitspraken over te kunnen 
doen zal het ontwerp nader uitgewerkt dienen te worden. 

5. 7.4 Belastingen 
De belastingen zijn verdeeld in permanente belastingen en veranderlijke belastingen. Daarnaast is onderscheid 
gemaakt tussen belasting in de buitenbocht en belasting in de binnenbocht. 

Permanente belasting brugligger 
Een belasting van 60 kN/m2 is geplaatst op de hartlijn van de brugligger. De doorsnede is circa 2,3 m2 waardoor het 
eigen gewicht van de brugligger 2,3·24 =SS kN/m bedraagt. Zodoende blijft S,O kN/m over voor het brugdek. 

Veranderlijke belasting brugligger 
De veranderlijke belasting op de brugligger is ingevoerd als een lijnlast op de fictieve elementen loodrecht op de 
brugligger. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de binnen- en de buitenbocht. Met de Expo Design Standard [16] 

so I 
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is bepaald dat de veranderlijke belasting 4,0 kNim2 bedraagt. De brugliggers zijn opgedeeld in segmenten van 2,0 
meter. Dit is bepaald vanuit de plattegrond gemeten in het hart van de ligger. Door de kromming zal de 
binnenbocht gemiddeld ongeveer 1,6 meter lang zijn en de buitenbocht 2,4 meter, zie Figuur 5.11. Daarom is in de 
binnenbocht minder belasting aangebracht dan in de buitenbocht. 

1,6 k I 2 = 4 0·2 0·-=6 4 N m , , 2,0 , 

qv;bul~nbocht 
2,4 k I 2 = 4 0 ·2 0·-=9 6 N m , , 2,0 , 

24 m 

\ I 
\ 

20 m 
I 

\ - -- - I - -
\ 

16m 
I 

\ I - -\ I 
Figuur 5.11- Verschillende lengte binnen- en buitenbocht, bron ABTIHS [24] 

Belasting op de platformen 
De belastingen op de platformen zijn hetzelfde aangenomen als voor Happy Street in staal. In appendix F is per 
platform aangegeven hoeveel puntlasten op het platform aangrijpen en hoe groot deze puntlasten zijn. 

Er is onderscheid gemaakt tussen platformen in de binnenbocht en in de buitenbocht. Deze zijn in verschillende 
belastinggevallen ondergebracht in het rekenprogramma. 

Het eigen gewicht van de platformliggers is automatisch berekend door het rekenprogramma. 

Seismische- en windbelasting 
Deze belastinggevallen worden uitgebreid behandeld in paragraaf 5.13. 

Voorspanbelastingen 
De belasting voortkomend uit de voorspanning dient ook op het rekenmodel geplaatst te worden. De werkwijze 
zal besproken w_orden in paragraaf 5.8. 

5.8 Voorgespannen beton 
Tijdens het ontwerpproces bleek snel dat voor het opnemen van de spanningen volgend uit de combinatie van 
buigende momenten, torderende momenten en dwarskracht, het beton voorgespannen zou moeten worden om 
tot een haalbaar ontwerp te komen. Hiertoe zal gebruik gemaakt worden van nagerekt staal met aanhechting. 

5.8.1 Werkvoorspanning 
In het ontwerp wordt gebruik gemaakt van voorspanstrengen met een diameter van 15,7 mm. Deze hebben een 
oppervlakte van 150 mm2

• De staalkwaliteit van de strengen is FeP 1860. Dit betekent dat de strengen een 
representatieve treksterkte hebben van 1860 Nlmm2

• Hierbij hoort een maximale aanvangsspanning van 1350 
Nlmm2

• Door tijdsafhankelijke verliezen als krimp, kruip en relaxatie zal de kracht afnemen in de tijd. Hiertoe is 
aangenomen dat de aanvangsspanning afneemt met 15 %. Met deze gegevens kan een aanname gedaan worden 
voor de werkvoorspanning Fpw per streng: 150 ·1350 . 0,85 = 170 kN. 
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5.8.2 Horizontaal gebogen liggers 
De benodigde voorspanning wordt bepaald middels het rekenmodel. Hiertoe is de voorspankracht Fpw en de 
krommingsdruk Qpw op de brugliggers geplaatst. Doordat de liggers gekromd zijn, bleek dit minder eenvoudig dan 
vooraf ingeschat. 

Wanneer gekromde liggers worden voorgespannen in de zwaartelijn van het element, ontstaan alleen 
normaalspanningen in de ligger, ook bij gekromde elementen. Hierdoor zal de ligger verkorten, vergelijking 5.9. 

Natuurlijk kunnen niet alle voorspanstrengen precies in de zwaartelijn worden aangebracht. Daarom zal het 
gezamenlijke zwaartepunt van de voorspanstrengen in de zwaartelijn komen te liggen. Dit wordt gereal iseerd door 
de strengen ten opzichte van de verticale symmetrieas symmetrisch in de ligger te plaatsen. Bij eenzelfde 
voorspankracht zal de binnenbocht minder verkorten dan de buitenbocht. Hierdoor blijft de vorm behouden. 

M=N·l 
E·A 

Waarin: 
r1 Schuifsterkte beton 
ly Traagheidsmoment 
d Nuttige hoogte 
S Statisch moment 
/b Treksterkte beton 
u'bmtl Normaalspanning ten gevolge van voorspanning 

(5.9) 

De eigenschap dat een voorspankracht welke aangrijpt in de zwaartelijn alleen een normaalkracht veroorzaakt, zal 
ook terug moeten komen in de resultaten uit het rekenmodel. Echter, doordat de liggers in het horizontale vlak 
gekromd zijn, kunnen de voorspankrachten niet zondermeer op de uiteinden van de brugdelen geplaatst worden. 
Ten gevolge van de kromming maken de krachten geen evenwicht met elkaar. Om evenwicht te maken zal een 
tegengestelde krommingsdruk Qpw op het model geplaatst moeten worden, zie Figuur 5.12. 

Doordat de liggers statisch onbepaald zijn en de krommingen zijn gesegmenteerd, ontstond een fout in het model. 
Na het invoeren van de voorspankracht Fpw en bijbehorende krommingsdruk Qpw ontstond naast een 
normaalkracht een buigend moment om de z-as in de brugdelen. Dit komt doordat een gedeelte van de 
normaalkracht verdwijnt in de kolommen. Hierdoor ontstaat geen evenwicht in het model waardoor ongewenste 
momenten ontstaan. Hiertoe zou de krommingsdruk aangepast kunnen worden. Om de resu ltaten in orde te 
krijgen, is een omvangrijk iteratief proces benodigd. Daarom is een eenvoudiger oplossing bedacht. 

De voorspankracht Fpw is op beide uiteinden van ieder individueel segment van 2,0 meter geplaatst, zie Figuur 
5.14. De grootte is afhankelijk van de benodigde normaalkracht en is iteratief bepaald. In principe maken beide 
krachten nu evenwicht met elkaar en is de horizontale krommingsdruk niet langer noodzakelijk. Door het statisch 
onbepaalde systeem ontstaat nog steeds een fout in het model. Echter, deze fout - een moment om de z-as -
bleef binnen acceptabele grenzen: overeenkomstig met een excentriciteit van slechts 5 tot 10 centimeter. 

Géén evenwicht Wel evenwicht 

Figuur 5.12- Evenwicht maken door middel van krommingsdruk [5} 
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5.8.3 Balanceren van de belasting 
Omdat de voorspanstrengen in de lijven ook verticaal gebogen in de doorsnede worden gelegd, dient ook een 
verticale krommingsdruk ingevoerd te worden op de brugligger. Dit werkt volgens hetzelfde principe als in Figuur 
5.12 aangegeven. Met deze krommingsdruk is het mogelijk een gedeelte van de verticale belasting te balanceren. 
Omdat dit alleen mogelijk is in de lijven van de koker zijn aannamen gedaan voor de maximale krommingsdruk. 
Deze staan uiteengezet in appendix G. 

De krommingsdruk is in ESA PT ingevoerd als een verticale lijnlast loodrecht op de brugligger. Omdat de krachten 
ten gevolge van de voorspanning altijd evenwicht met elkaar zullen maken in de constructie, is de opwaartse 
krommingsdruk gecompenseerd middels een neerwaartse krommingsdruk boven de steunpunten. Deze maakt 
evenwicht met de opwaartse kracht, zie Figuur 5.13. In Tabel 5.2 is samengevat hoe groot de opwaartse 
krommingsdruk per brugdeel is ingevoerd in ESA PT. De neerwaartse krommingsdruk is met deze waarde berekend 
en tevens ingevoerd in het rekenprogramma. 

Tabel5.2- Opwoart~e kromminr;tscfrtJk op IH'ugdelell rekenmodel in kN/m 

BLl BL2 BL3 BL4 BLS BL6 BL7 BL8 BL9 

",..- rtJ 20 30 40 50 40 40 30 0 40 

u 

Figuur 5.13- Balanceren van de belasting 

5.8.4 Excentrische voorspanning 

BLlO Blll BL12 8L13 BL14 BL15 8Ll6 8Ll7 BL18 

30 0 60 40 60 40 40 20 40 

Ten slotte kunnen extra voorspanstrengen geplaatst worden in de flenzen en vleugels van de brugligger. Deze 
zullen recht in de doorsnede liggen. Doordat deze excentrisch liggen ten opzichte van de zwaartelijn, ontstaan 
momenten in de brugligger, zie Figuur 5.14. Door een gelijk aantal strengen in de bovenflens en in de onderflens te 
plaatsen is de excentriciteit 0 mm en ontstaat ook geen additioneel moment. 

Indien momenten ontstaan, zullen deze ook in het model geplaatst moeten worden. Dit is erg veel werk en gaat 
voorbij aan het doel van dit afstudeerproject. Daarom is besloten te bewijzen dat met slechts centrische 
voorspanning de buigtrekspanningen geëlimineerd kunnen worden. Door de voorspanning slim te plaatsen kan het 
aantal strengen geoptimaliseerd worden. Dit valt buiten het kader van dit project. 

Op brugdeel12 is wel alle voorspanning geplaatst. Hierbij zijn de voorspanstrengen in de flenzen op een efficiënte 
wijze neergeld, zie paragraaf 5.10. Dit gedeelte dient als bewijs dat het ook mogelijk is voor de andere elementen. 
De momenten zijn net als de voorspanbelasting Fpw per segment aangebracht, zie Figuur 5.14. 

~~~~ 

- Fpw 2,0m Fpw 

fpw 
~=u Fpw 

~~~~ Fpw·e Fpw•e 

E: 2,0m 

7-pw 
.~ .. Fpw 

Fpw Fpw 
Figuur 5.14- Voorspanning per segment (boven) moment ten gevolge van excentrische ligging voorspanstrengen (onder) 
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5.9 Resultaten 
Het rekenmodel als beschreven in paragraaf 5.7 is in eerste instantie doorgerekend zonder voorspanning. Uit deze 
resultaten blijkt dat de constructie niet voldoet wanneer deze niet wordt voorgespannen. Dit was reeds 
geconstateerd met het vereenvoudigde model dat beschreven staat in appendix E [25]. 

In het nieuwe model is stap voor stap voorspanning geplaatst op de brugsegmenten. Hierbij is vooral bekeken wat 
de invloed was van de balancerende krommingsdruk op de krachtsverdeling, in het bijzonder de combinatie van 
dwarskracht en torsie. Uiteindelijk is een model ontstaan waarin voorspanning aanwezig is. Hiermee zal de 
constructie getoetst en gedetailleerd worden. 

5.9.1 Drie secties 
Ten behoeve van het toetsen van de constructie is het model in drie secties verdeeld. De onderverdeling is tot 
stand gekomen omdat de resultaten typische overeenkomsten bleken te hebben. 

1. Alle brugliggers behalve de brugdelen boven de kolommen (kolomkoppen) en brugdeel12 
2. Kolomkoppen 
3. Brugdeel12 

5.9.2 Spanningen 
De buigtrekspanningen ten gevolge van het buigende moment zullen ten minste weggespannen worden tot 0,25 
maal de gemiddelde buigtreksterkte 0,25·/br· Hierdoor mag gerekend worden met een verhoogde waarde van de 
opneembare schuifspanning, zie paragraaf 5.5. De benodigde voorspanning om dit doel te behalen zal bepaald 
worden in het verloop van dit hoofdstuk. 

De buigende momenten boven de steunpunten zijn significant groter dan de veldmomenten. Hiertoe wordt de 
kokerligger boven de steunpunten plaatselijk volgestort. Zodoende ontstaat een soort interne kolomkop boven de 
kolommen. Deze hebben meer capaciteit waardoor de spanningen zullen afnemen. Bovendien komt extra 
materiaal beschikbaar om voorspanning in aan te brengen en zodoende de trekspanningen weg te spannen. 

Deze oplossing heeft tevens tot gevolg dat de aansluiting tussen ligger en kolom gemaakt kan worden. De krachten 
kunnen nu vanuit de ligger via de kolomkop naar de kolommen geleid worden. Door het extra materiaal zal de 
kolom niet door de onderflens ponsen. 

De torderende momenten veroorzaken een schuifspanning in de ligger. Deze dient opgeteld te worden bij de 
schuifspanning ten gevolge van dwarskracht. De som dient onder de verhoogde opneembare schuifspanning r1 te 
blijven. 

Het buigende moment, torsiemoment en de dwarskracht zijn bepaald met ESA PT. Deze krachten en momenten 
zijn vervolgens handmatig (met Excel) omgezet tot spanningen in de kokerligger. De belastingcombinaties zijn in 
een resultaatklasse geplaatst. Hiermee is de maatgevende belastingcombinatie per segment bepaald. 

De spanningen ten gevolge van torsie in combinatie met dwarskracht worden berekend met vergelijkingen 5.10. 

(5.10) 

Waarin: 
T1 Schuifspanning ten gevolge van torsie 
T Torderend moment 
A. Ingesloten betonoppervlakte 

Wanddikte 
Tv Schuifspanning ten gevolge van dwarskracht 
V Dwarskracht 
S Statisch moment 
b Totale breedte lijven 
ly Traagheidsmoment 

Deze worden getoetst aan vergelijking 5.11. 
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(5.11) 

Waarin: 
rJ Maximaal opneembare schuifspanning 
ly Traagheidsmoment 
d Effectieve hoogte 
S Statisch moment 
/b Treksterkte beton 
o'bmd Normaalspanning ten gevolge van voorspanning 

De eis is dat de totale schuifspanning per liggerdeellager blijft dan r1 zodat het beton niet scheurt en zodoende de 
torsieweerstand voldoende groot blijft. Dit is vertaald naar een unity check. Deze dient kleiner dan 1,0 te zijn, 
vergelijking 5.12. 

U.C. = 'rtot ~ 1,0 
'rl 

De buigtrekspanningen worden bepaald met vergelijkingen 5.13. 

M N 
u = _v en u=-

wv A. 

Waarin: 
o Buigtrekspanning ten gevolge van Mv 
My Buigend moment 
Wy Weerstandsmoment 
N Normaalkracht in de doorsnede 
Ab Betonoppervlak 

Deze worden getoetst aan vergelijking 5.14. 

ftx =(1,6-h)· fbm 1/bm 

f11m = 4,30 N/mm
2 

h=1,1-:, ftx = f11m =4,30 N/mm2 

Waarin: 
ftx Gemiddelde buigtrekspanning ten gevolge van Mv 
f11m Gemiddelde treksterkte van het beton 
h Hoogte doorsnede 

(5.12) 

(5.13) 

(5.14) 

De eis is dat de buigtrekspanningen lager blijven dan 0,25-/br waardoor met de hogere waarde van r1 gerekend kan 
worden. Dit is vertaald naar een unity check. Deze dient kleiner dan 1,0 te zijn, vergelijking 5.14. 

u 
U.C.= ~1,0 

0,25· fbr 
(5.14) 
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De vergelijkingen zijn ingevoerd in een Excel Sheet. Per sectie is bepaald wat de exacte grootheden zijn. Zodoende 
zijn drie verschillende sheets ontstaan waarmee de spanningen getoetst zijn. De gebruikte gegevens per sheet 
staan onderstaan samengevat. 

Voor normale brugligger: 

t = 0,2 m 

Ar =(2,7-0,2)·(1,1-0,2)=2,5·0,9 m2 

3 s = (2, 1. 0,2 . 0,45) + (0,8. 0,35. 0,175) = 0,292 m 

b=4 · 0,2 = 0,8m 

1 =..!.· 27·113 -..!.· 19·0r=024Sm4 
" u , , u , , . 

d = 0,9 m 

fb = 2,15 Nlmm2 

a\md = 1,0 Nlmm2 (voorlopige aanname) 
3 

wy =ly I z=O,Sm 

Ab =2,3 m2 

Voor 6 meter brede brugligger: 

t = 0,2 m 

Ar =2,7m2 

3 s = (3,2. 0,2. 0,45) + (1,2. 0,35 . 0,175) = 0,362 m 

b = 6 · 0,2=1,2m 

I =..!.· 3 2·113 -..!.· 12·0 73 =0 297m4 
" u , , u , , , 

d = 0,9 m 

fb = 2,15 Nlmm2 

a'bmd = 1,0 Nlmm2 (voorlopige aanname) 

WY =lv I z = 0,6 m3 (met I" bepaald met Esa = 0,35m4
) 

2 Ab =3,0m 

Voor kolomkoppen 

t=0,35m 

Ar =(2,7 - 0,35)· (1,1-0,35)=2,35·0, 75m2 

s = (2, 7 · 0,55 · 0,275) = 0,408 m
3 

b = 2,7 m 
1 3 4 t,=ï2·2, 7 ·1,1 = 0.299m 

d = 0,9 m 

fb = 2,15 Nlmm2 

a'bmd = 1,0 Nlmm2 (voorlopige aanname) 

W
1 

= I I z=0,545 m3 

Ab =3,6m2 
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5.9.3 Resultaten 
Er zijn te veel resultaten om allemaal uit te printen. De resultaten zijn bepaald uit de resultaatklasse voor de zes 
combinaties genoemd in paragraaf 5.7.3. Deze zijn geëxporteerd naar Excel. Vervolgens zijn met de vergelijkingen 
uit paragraaf 5.9.2 de spanningen berekend. Aan de hand van deze spanningen zijn de resultaten geanalyseerd. De 
nummering van de segmenten in ESA PT is weergegeven in tekening 05. 

5.9.4 Algemene opmerkingen 
Uit de eerste resultaten zal blijken dat op veel plaatsen nog niet wordt voldaan aan de eis gesteld aan de 
buigtrekspanningen. Dit is niet vreemd doordat hier met het plaatsen van de voorspanning in beperkte mate 
rekening mee is gehouden. Er is wel bekeken wat de invloed was op de buigende momenten, maar niet hoeveel 
voorspanning exact benodigd zal zijn om deze spanningen geheel op te heffen. De nadruk lag op het minimaliseren 
van de torderende momenten in combinatie met dwarskracht. 

Slechts de voorspanning in de lijven is op het rekenmodel geplaatst. Deze strengen zullen verticaal gekromd in de 
ligger komen te liggen waardoor een krommingsdruk ontstaat, zie paragraaf 5.8. Zodoende zijn de voorspankracht 
Fpw en de krommingsdruk qpw per segment op het model geplaatst. De extra voorspanstrengen in de flenzen om de 
trekspanningen geheel op te heffen, zijn niet ingevoerd. 

Worden de strengen in de flenzen excentrisch ten opzichte van de zwaartelijn in de doorsnede gelegd dan zal een 
moment ontstaan. Deze dienen ook in het rekenmodel ingevoerd te worden. Dit brengt erg veel werk met zich 
mee. Daarom is tot een andere aanpak besloten. De resultaten zullen geanalyseerd worden. Waar de 
buigtrekspanningen te groot zijn zal in eerste instantie door middel van centrische voorspanning getracht worden 
de spanningen weg te nemen. Indien noodzakelijk zullen alternatieve oplossingen gegenereerd worden en 
doorgevoerd worden in het model. Hieruit zullen nieuwe resultaten volgen waaruit de conclusies getrokken 
kunnen worden. 

De extra voorspanning ten behoeve van het wegspannen van de buigtrekspanningen en het eventuele bijkomstige 
moment ten gevolge van de excentriciteit, zullen niet ingevoerd worden. Het gaat hier dus om een kwalitatieve 
beoordeling. Beargumenteerd zal worden waarom en hoe een haalbaar ontwerp kan ontstaan. 

Uiteindelijk zal een gedeelte bepaald worden dat nader uitgewerkt wordt. Hierop zullen wel alle voorspan
belastingen geplaatst worden. Dit dient als bewijs dat het ook mogelijk is voor de andere liggerdelen. 

5.9.5 Analyse sectie 1: brugligger zonder kolomkoppen 
Een selectie van de resultaten is weergegeven in appendix I. Er wordt onderscheid gemaakt in buigend moment en 
dwarskracht in combinatie met torsie. 

Buigend moment 
Worden de buigtrekspanningen bepaald uit de buigende momenten dan wordt op veel locaties de maximale 
spanning 0,25fbr overschreden, zie appendix 1.01. Dit was te verwachten omdat niet de alle voorspanbelastingen 
zijn ingevoerd in het rekenprogramma. 

Echter, dit is relatief eenvoudig op te lossen. Door extra voorspanning en dus normaalkracht op de liggers aan te 
brengen wordt het merendeel van de buigtrekspanningen weggespannen. Hiertoe is voor het beoordelen van de 
resultaten een aanname gedaan voor een normaalkracht in de doorsnede ten gevolge van voorspanning. 

De aanname is gesteld op 8000 kN. Bij een werkvoorspanning Fpw van 170 kN per streng betekent dit circa 50 
strengen. Met Figuur 5.15 wordt bewezen dat dit geen enkel probleem is. In de lijven zijn 4 bundels van 7 strengen 
aanwezig (a), is 28 strengen. In de flenzen zouden dan verdeeld over de boven en onderflens nog 50-28 = 22 
strengen ingepast moeten worden. Zonder moeite zouden 12·4 = 48 strengen (b) geplaatst kunnen worden. Ook is 
nog plaats over in de vleugels. Deze ruimte is voor deze situatie niet benodigd. 

Door de strengen op een slimme manier in de doorsnede te plaatsen kan de situatie geoptimaliseerd worden, zie 
paragraaf 5.8. Besloten is om dit alleen voor bruggedeelte 12 uit te voeren, zie paragraaf 5.10. 
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Figuur 5.15- Mogelijkheid locatie amhullingsbuizen in daarsnede 

.. ... 

Worden de buigtrekspanningen bepaald bij een normaalkracht van 8000 kN en vergeleken met de eis van 0,25-/b" 
dan blijven slechts 22 van de 151 unieke liggerdelen over welke niet voldoen aan de unity check, U.C > 1,0, zie 
appendix 1.02. · 

Deze 22 delen kunnen in zes gebieden worden ingedeeld. 
1. Aansluitend aan kolomkop 9 (bij expositiehuisje S) 
2. Aansluitend aan kolomkop 6 (bij expositiehuisje T) 
3. Gelegen op ligger 15 en 16 
4. Gelegen op de shortcut 
5. Grenzend aan kolomkoppen 11 en 12 
6. Gelegen op ligger 13 

De resultaten van gebieden 1 tot en met 4 zullen opnieuw geanalyseerd worden. Hierop zal het model aangepast 
worden. De aanpassingen en daaruit volgende nieuwe resultaten staan beschreven in paragraaf 5.9.8. Gebied 5 en 
6 zullen uitgebreid aan bod komen in paragraaf 5.10 en worden daarom nog niet herzien. 

Dwarskracht in combinatie met torsie 
Bij de analyse van de resultaten is uitgegaan van een minimale normaaldrukspanning ten gevolge van 
voorspanning a'bmd van 1,0 N/mm2

• Met dit resultaat voldoen op 12 van de 151 liggerdelen na alle liggers aan de 
eis welke is gesteld aan de combinatie van dwarskracht en torsie, zie appendix 1.03. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het aanbrengen van de balancerende krommingsdruk redelijk tot goed 
heeft gewerkt. Hierbij was namelijk het uitgangspunt om torsie in combinatie met dwarskracht te minimaliseren. 
Er werd vanuit gegaan dat de buigtrekspanningen later wel weggespannen konden worden in de ontworpen 
doorsnede. 

Dit resultaat kan geoptimaliseerd worden. De reeds aanwezige voorspanning zal een grotere normaalspanning 
opleveren dan het uitgangspunt van 1,0 N/mm2

• Wordt crbmei bepaald als functie van normaalkracht gedeeld door 
betonoppervlak, dan blijven slechts 2 liggerdelen- S200 (bij gebouw A) en S324 (op ligger 13)- over waar niet aan 
de unity check wordt voldaan. 

Hierbij kunnen dezelfde opmerkingen worden geplaatst als bij de analyse van de buigtrekspanningen. Door het 
toevoegen van extra voorspanning - en deze zal al toegevoegd moeten worden om te voldoen aan de eisen 
gesteld aan de buigtrekspanningen - zal de normaalspanning toenemen en is een hogere schuifsterke haalbaar. 
Zodoende zullen de optredende schuifspanningen opgenomen kunnen worden door de doorsnede zonder dat 
deze scheurt. 
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5.9.6 Analyse sectie 2: kolomkoppen 
De liggerdelen ter plaatse van de kolommen worden volgestort waardoor zogenaamde kolomkoppen ontstaan. Dit 
is noodzakelijk omdat hier de grootste momenten en dwarskrachten in de doorsnede aanwezig zijn, zie ook 
paragraaf 5.6. 

Buigend moment 
Boven de steunpunten zijn de negatieve buigende momenten relatief groot. Met de resultaten vanuit het 
rekenmodel wordt niet voldaan aan de eisen gesteld aan de buigtrekspanningen. Hiertoe zullen de kolomkoppen 
extra voorgespannen worden. In de analyse van de resultaten wordt dit opgelost door een extra normaalkracht in 
te voeren. Met maximaal 20.000 kN extra voorspanning wordt in bijna iedere kolomkop de buigtrekspanning 
geëlimineerd, zie appendix 1.04. 

Ook hier worden drie probleemgebieden zichtbaar. Hierbij speelt brugdeel12 wederom een belangrijke rol. 
1. Kolom 11 (tussen ligger 11 en 12) 
2. Kolom 12 (tussen ligger 12 en 13) 
3. Kolom 6 (bij kantoorgebouw T) 

Het is niet vreemd dat bij kantoorgebouw T meer krachten op de constructie komen. Dit is het grootste platform. 
Door middel van extra voorspanning kunnen ook hier de buigtrekspanningen weggespannen worden. Wellicht dat 
een optimalisatie als beschreven in paragraaf 5.10 de resultaten ook significant kan verbeteren. Hiertoe zal nader 
onderzoek vereist zijn en valt buiten het kader van dit project. 

De kolomkoppen grenzend aan brugligger 12 zullen behandeld worden in paragraaf 5.10. 

Dwarskrocht in combinotie met torsie 
Bij de kolomkoppen is het betonoppervlak significant groter waardoor deze combinatie niet maatgevend is. Wordt 
een normaaldrukspanning ten gevolge van voorspanning u'bmd aangenomen van 3,0 N/mm2 (N/Ab = 10000/3000 = 
3,3 N/mm2

) dan voldoen alle kolomkoppen. 

In navolging op de resultaten uit paragraaf 5.9.6 worden ook hier de grootste spanningen gevonden bij steunpunt 
12 en steunpunt 3 (gebouw A). 

5.9.7 Analyse sectie 3: brugdeel12 
Het brugdek van ligger 12 is als uitzondering op de regel, zes meter breed in plaats van vijf meter. Aan deze ligger 
zijn de meeste expositiehuisjes gehangen. Hierdoor zijn de krachten en momenten relatief groter dan in de andere 
liggers. Hierop is ingespeeld door de ligger andere dimensies te geven. Dit was mogelijk binnen het ontwerp 
doordat hier een brugdek van 6,0 meter aanwezig is ten behoeve van de doorstroming van het publiek. Het rechte 
gedeelte van de onderflens is even breed gehouden als de normale 5,0 meter brede brugdelen. Hierdoor blijft de 
knik in de doorsnede onder de gehele brug doorlopen. 

Buigend moment 
Doordat in deze liggerdelen alvast extra voorspanning is toegepast, voldoen de meeste liggers al aan de eis, zie 
appendix 1.06. Uitzondering vormen de liggerdelen welke aansluiten aan de kolomkop van kolom 11 en 12. In 
paragraaf 5.10 zal dit brugdeel uitgebreid behandeld worden. Een oplossing wordt dan voorgesteld. 

Dwarskrocht in combinotie met torsie 
Doordat extra capaciteit voorhanden is en reeds een hogere voorspankracht op het model is gezet Fpw = 10000 kN, 
wordt voldaan aan de eisen wanneer uitgegaan wordt van u'bmd = N/Ab, zie appendix 1.06. 

00000 
1150 SCil 1700 SCil 1150 

Figuur 5.16- Doorsnede brugligger 6,0 meter breed 
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5.9.8 Model herzien 
Uit de analyse in paragraaf 5.9.5 kwamen zes probleemgebieden aan het licht. Hierop is het model nogmaals 
doorlopen om tot een oplossing te komen waarmee de spanningen verlaagd kunnen worden. De problemen waren 
vooral aanwezig in de brugdelen en niet in de kolomkoppen. Omdat ligger 12 in paragraaf 5.10 uitgebreid 
behandeld zal worden, is deze niet herzien. 

In het rekenmodel zijn enkele veranderingen doorgevoerd welke hebben geleid tot betere resultaten. 
1. De voorspanbelasting op de shortcut is geheel herzien. Tevens is kolom 18 één segment (twee meter) 

richting ligger 14 verplaatst. 
2. Kolommen 15 en 16 zijn beide één segment (twee meter) richting ligger 15 verplaatst. De tegengestelde 

krommingsdruk is aangepast aan de nieuwe situatie. 
3. Kolom 8 is één segment (twee meter) richting ligger 10 verplaatst. De tegengestelde krommingsdruk is 

aangepast aan de nieuwe situatie. 
4. De krommingsdruk op ligger 7 is verlaagd van 30 kN/m naar 20 kN/m. 

Buigend moment 
In de nieuwe situatie voldoen de meeste liggers aan de gestelde eis, zie appendix 1.07. Vijftien unieke segmenten 
voldoen nog niet aan de unity check. Door kleine aanpassingen in het ontwerp zijn deze gebieden op te lossen. De 
oplossingen voor deze segmenten zijn samengevat in Tabel 5.3. 

Dwarskracht in combinatie met torsie 
Worden de resultaten geanalyseerd met een a'bmd = N/A = 8000/2300 = 3,4 N/mm2 dan voldoen alle liggerdelen 
aan de gestelde eis, zie appendix 1.08. Uitzondering hierop vormt liggerdeel S219. Dit is het element dat op de 
shortcut ligt en grenst aan kolomkop 5. 

Een eenvoudige manier om dit te op te lossen is door de lijven te vergroten van 200 mm naar 250 mm. Hierdoor 
wordt zowel de schuifspanning ten gevolge van torsie als van dwarskracht lager. Omdat de shortcut tijdens de 
uitvoeringsfase al extra aandacht zal vereisen, is deze wijziging geen enkel probleem. De detaillering van de 
shortcut staat beschreven in paragraaf 5.14.7. 

Kolomkop vergoten zodat piekspanning wegvalt 
S255 11 11 

S273 Grenst aan kolomkop 8 (bij S) Kolomkop vergoten zodat piekspanning wegvalt 
S214 Begin van de Shortcut N = 14000 kN waardoor dit deel wel voldoet 
S329 11 11 (zie paragraaf 5.14.7) 
S330 11 11 

S839 In shortcut Met N = 9000 kN voldoet dit deel wel 
S840 11 11 

S856 11 11 

S303 Grenst aan kolomkop 11 Zie paragraaf 5.10 
S954 Grenst aan kolomkop 12 11 

S324 Op ligger 13 11 
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5.9.9 Conclusie 
Naar aanleiding van de analyse van de resultaten kan geconcludeerd worden dat met een voorgespannen 
brugligger een haalbaar ontwerp is ontstaan. Door eisen te stellen aan de maximale buigtrekspanningen (<0,25-/b,), 
wordt het mogelijk om de schuifspanningen ten gevolge van torsie in combinatie met dwarskracht op te nemen 
zonder dat het beton gaan scheuren. 

De voorspankrachten en krommingsdruk zijn op het rekenmodel geplaatst. Hiermee is aangetoond dat de 
buigtrekspanningen weggespannen kunnen worden door middel van centrische voorspanning. Echter, in de 
praktijk is dat niet de meest economische en efficiënte oplossing. Door de strengen doelmatig in de doorsnede te 
plaatsen, kan volstaan worden met minder strengen. 

Het invoeren van dit effect in het rekenprogramma ESA PT is een omvangrijk, iteratief proces dat voorbij gaat aan 
het doel van deze afstudeeropgave. Met het maken van dit model is al ongelooflijk veel kennis verworven over het 
toepassen en rekenen met voorgespannen beton. Daarom is besloten de invloed van excentrisch geplaatste 
voorspanning slechts te analyseren voor een bepaald gedeelte van de brugligger. 

Alle hoofdkenmerken van het constructieve ontwerp van Happy Street komen naar mijn mening terug in brugdeel 
12. De nieuwe plaatsing van de kolommen heeft het ontwerp spannender gemaakt. Met als gevolg dat in dit 
gedeelte de grootste spanningen ontstaan ten gevolge van zowel buiging als de combinatie van torsie en 
dwarskracht. Kortom, als voor dit gedeelte bewezen kan worden dat de constructie veilig en maakbaar is, dan zal 
dit ook voor de andere brugdelen in het ontwerp gelden. De resultaten zullen getoond en geanalyseerd worden in 
paragraaf 5.10. 

Daarnaast zal ook de bruikbaarheid van het ontwerp geanalyseerd moeten worden. Dit wordt beschreven in 
paragraaf 5.12 en 5.13 

Ten slotte is een ontwerp pas haalbaar, als het ook gemaakt kan worden. Hiertoe is een uitvoeringsplan opgesteld 
dat staat beschreven in paragraaf 5.15. De wijze waarop de voorspanning ingepast zal worden in het ontwerp 
wordt besproken in paragraaf 5.14. 
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5.10 Optimalisatie brugdeel 12 
Omdat in brugdeel 12 alle belangrijke facetten van Happy Street aanwezig zijn, is besloten dit brugdeel uit te 
werken. Om een vloeiende overgang van niet-geoptimaliseerd naar geoptimaliseerd ontwerp te realiseren, wordt 
deze optimalisatie uitgevoerd in combinatie met de aangrenzende brugdelen 11 en 13. 

5.10.1 Aanpak 
Als uitgangspunt is het herziene model uit paragraaf 5.9.8 genomen. De resultaten voor brugligger 11 tot en met 
13 zijn opnieuw geanalyseerd. Hierbij is het model verdeeld in vier secties. De resultaten staan in appendix 1.09 tot 
en met 1.12 

1. Brugdeelll, brugdek 5 meter breed 
2. Brugdeel12, brugdek 6 meter breed 
3. Brugdeel 13, brugdek 5 meter breed 
4. Kolomkoppen 

Met de analyse is bepaald hoeveel voorspanning ongeveer benodigd is voor het elimineren van de trekspanningen. 
Middels een iteratief proces is de voorspanning aangebracht en aangepast. 

Het grootste verschil met het voorgaande model is dat nu alle voorspanning op de brugliggers is ingevoerd. Dit wil 
zeggen dat ook de momenten ten gevolge van een excentrische ligging van de voorspanstrengen ingevoerd zijn. 
Voor de achterliggende theorie wordt verwezen naar paragraaf 5.8. 

5.10.2 Optimalisatie 
Allereerst is in het rekenmodel de voorspankracht F".. op liggers 11, 12 en 13 verwijderd. Besloten is de 
krommingsdruk te behouden omdat deze al afgestemd was op het minimaliseren van torderende momenten in 
combinatie met dwarskracht. Vervolgens is de krachtsverdeling bepaald. Per liggerdeel is afgelezen of het 
buigende moment negatief of positief was. Hiermee is bepaald of de voorspanstrengen boven- of onderin de 
doorsnede moesten komen te liggen. Met deze informatie kan een schets gemaakt worden van de ligging van de 
voorspanstrengen, Figuur 5.17. De locatie van het staafnummer geeft aan of de voorspanstrengen boven- of 
onderin de doorsnede komen te liggen. 

nvt 52!17 5302 5303 Sll03 5944 

I 
5298 5300 SlOt 

I Ugger 11 

5943 5944 SlMS 5949 5950 5951 5952 5953 

I 
5947 5941 

I Ugger12 

5952 5953 s~ 5955 5990 5323 5324 ... 

I 
' I 

I 
5957 5989 5311 1119 1320 1321 Sln 

Ugger 13 

Figuur 5.17- Kabelverloop brugligger 11, 12 en l3 
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Uit de eerste resultaten bleek dat in kolomkop 11 en 12 duidelijke piekmomenten aanwezig zijn. Nadere analyse 
van de resultaten wijst uit dat deze piekmomenten ook in de aangrenzende liggerdelen nog vrij groot zijn. Om de 
piekspanningen ten gevolge van het buigende moment te verminderen, is besloten deze twee kolomkoppen te 
vergroten. Kolomkop 11 wordt aan één zijde 1,0 meter verlengd en kolomkop twaalf wordt aan beide zijden 2,0 
meter verlengd. Hierdoor zullen ook segmenten 5303, 5951 en 5954 als kolomkop getoetst worden. 

Een methode is ontwikkeld om de voorspanstrengen in de flenzen excentrisch aan te brengen in de doorsnede. 
Hiertoe worden in de zowel de boven- als de onderflens strengen geplaatst. Door het aantal te variëren wordt een 
excentriciteit veroorzaakt. Liggen bijvoorbeeld 16 strengen in de onderflens en 24 strengen in de bovenflens, dan 
liggen 24-16=8 strengen met een excentriciteit in de doorsnede. Deze zullen een neerwaarts buigend moment 
veroorzaken welke ingevoerd dient te worden in het model. 

Evenals het aanbrengen van de voorspankrachten Fpw zijn ook de momenten ten gevolge van de excentriciteit per 
segment ingevoerd, zie paragraaf 5.8. Iteratief is bepaald hoeveel kracht in combinatie met een moment benodigd 
is om de spanningen in ieder segment onder de vooraf vastgestelde eis te krijgen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot 
verschillende momenten en krachten op de liggerdelen. Dit is geïllustreerd in Figuur 5.18. De nieuwe resultaten 
zijn weergegeven in appendix 1.13 tot en met 1.16. 

5.10.3 Detaillering/uitvoering 
In de bovenflens zal een gedeelte van de voorspanstrengen halverwege de ligger eindigen. Hiertoe worden in de 
bovenzijde van de liggers sparingen aangebracht. Omdat t ijdens de uitvoering de liggers onderstempeld zijn, de 
expositiehuisjes nog niet geplaatst zijn op de platformen en de extreme waarde van de veranderlijke belasting 
nooit aanwezig zal zijn, is dit geen enkel probleem voor de capaciteit van de ligger. Zodoende is het mogelijk 
gemaakt deze strengen op een later tijdstip aan te spannen. De uitvoering staat beschreven in paragraaf 5.14. 

In de onderflens zal het aantal strengen altijd over de gehele lengte van de ligger gelijk zijn. Zodoende kunnen de 
staven ter plaatse van de kolomkop gekoppeld worden. Hierdoor kan de onderzijde van de brugligger glad blijven 
en indien gewenst in schoon beton opgeleverd worden. 

Uit Figuur 5.18 kunnen vijf verschillende momenten gehaald worden. Aangenomen is dat de strengen in het 
midden van de kokerwanden liggen. De excentriciteit ten opzichte van het midden van de ligger is 550-100=450 
mm. Met dit gegeven is een voorspankracht en een moment per liggerdeel bepaald . 

.....,. - · 9SOO kN • - .,_ 4SO lcNm 450 lr.Nm 450 kNm 4SO k.Nm .....,. - 9500 kN - .,_.....,. - · 2SOOO kH - .,_ 

450 kNm 450 kNm -- - - - 7500 kN - - - - •so kNm •50 kNm 2000 kNm 2000 kNm 

Ligger 11 

-. - 25000kN - _.....,. _ 11000kt\l - .,_ 600kNm 600kNm .....,. _ · tlOOOIII:N - _.....,. - - · 3SOOOkH - - -

2000 kNm 2000 kNm 1200 kNm 1200 kNm -- - 8500 kN - - 1200 kNm 1200 kNm 2200 kNm 2200 kNm 2200 kNm 

Ligger 12 

...... - - lSOOOieN - - -~9500kN~ 4501kNm 450kNm 4SOicNm 450kNm 450 .. Nm 450kHm .....,. - - · 95001r.N - • - .,_ 

2200kNm 2200kNm 22DOkNm •50kNm -- - - - - 7500kN - - - - - 450 kNm 450 kNm 450 kNm 

Ligger 13 

Figuur 5.18 - Voorspankrachten en momenten op brugdee/ 11, 12 en 13 
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Ligger 11 en 13: ::t450 kNm, zie Figuur 5.19 
Voor het behalen van een moment van 450 kNm is bij een excentriciteit van 450 mm een excentrisch aangrijpende 
voorspankracht van 1000 kN benodigd. Dit zijn ongeveer 1000/170 = 6 strengen. 

Hiertoe worden in de onderflens 4 strengbundels met ieder 3 strengen gelegd. Om bij de negatieve momenten een 
neerwaarts moment te creëren dienen 6 strengbundels in de bovenflens gelegd te worden. Omgekeerd, om bij de 
positieve momenten een opwaarts moment te creëren dienen slechts 2 strengbundels in de bovenflens gelegd te 
worden. Zodoende ontstaat in beide gevallen een verschil van 2 strengbundels. Dit komt ongeveer overeen met 
een moment van 1000 · 0,45 = 450 kNm. 

Ligger 12: +1200 kNm en -600 kNm, zie Figuur 5.19 
Hetzelfde principe is toegepast voor brugligger 12. Eveneens worden 4 strengbundels gelegd in de onderflens. 
Echter, brugligger 12 heeft een grotere doorsnede. Hierdoor is er de mogelijkheid 8 in plaats van 6 strengbundels 
in de bovenflens te plaatsen. Zodoende ontstaat een verschil van 16 strengen welke met een excentriciteit van 450 
mm en een werkvoorspanning van 170 kN een neerwaarts moment leveren van 1200 kNm. 

Vanaf het punt waar een opwaarts moment benodigd is, segmenten 5947 en 5948, worden zes strengen in de 
bovenflens geplaatst. Hierdoor lopen slechts 2 strengbundels door. Een verschil ontstaat van 2·4 = 8 strengen 
welke een opwaarts moment van 600 kNm leveren. 

M • -<450kNm 
N • 7500 kN 

M • 450kNm 
N a 9500 kN 

Figuur 5.19- Ligging voorspanning ligger 11 en 13 (links) en ligger 12 (rechts} 

Kolomkop 11: +2000 kNm en kolomkop 12: +2200 kNm, zie Figuur 5.20 

1200kNm 
N • 11000 kN 

-600kNm 
8500kN 

Boven de kolomkoppen zijn meer voorspanstrengen benodigd voor het wegspannen van de buigtrekspanningen. 
Doordat deze over de gehele doorsnede verdeeld moeten worden ten gevolge van de uitvoering, zal de 

·excentriciteit van de strengen ten opzichte van het midden van de ligger kleiner. Echter, doordat de 
voorspankracht groot is, zal ook het neerwaartse moment ten gevolge van de excentriciteit groot zijn. Figuur 5.20 
toont aan dat het mogelijk is de voorspanstrengen in de doorsnede te plaatsen. Tevens is aangegeven welk 
moment ontstaat door de excentrische ligging van de voorspanstrengen. 

M • 2200kNm 
N • 35000 kN 

Figuur 5.20- Ligging voorsponning in kolomkoppen 12 (links) en 11 (rechts) 

5.10.4 Conclusie 

2000kNm 
25000kN 

Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat winst te behalen valt door rekening te houden met de plaatsing 
van de strengen. Volgens de resultaten uit paragraaf 5.9.6 zou meer dan 40000 kN aan extra voorspanning 
toegevoegd moeten worden om kolomkop 12 in orde te krijgen. Nu gebruik wordt gemaakt van de momenten ten 
gevolge van de excentrische ligging is in totaal nog 35000 kN benodigd. Dit scheelt al snel circa 10000 kN wat gelijk 
staat aan ongeveer 60 strengen. 

Ook worden de veldmomenten gereduceerd waardoor ook hier minder voorspanning benodigd is voor het 
wegspannen van de buigtrekspanningen. Daarnaast heeft de voorspanning ook invloed op de vervormingen. De 
verticale doorbuiging van de brugligger neemt af. 
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5.11 Voorspannen is vervormen 
De brugliggers zullen voorgespannen worden om tot een haalbaar ontwerp te komen. Wanneer voorspanning 
wordt aangebracht zullen vervormingen plaatsvinden. Het is belangrijk dat deze vervormingen ook plaats kunnen 
vinden. Anders kan de voorspankracht niet overgedragen worden op het beton. 

Hiertoe is een methode ontwikkeld waarbij de vervormingen tijdens het voorspannen zo min mogelijk worden 
verhinderd. Doordat de kolommen scharnierend zijn opgelegd aan de voet, zie paragraaf 5.14.8, kunnen de 
vervormingen zonder verhindering optreden. 

Het bouwen van de brugconstructie zal beginnen in het midden, bij de shortcut. Deze kan vanaf vier zijden 
voorgespannen worden, zie Figuur 5.21. In appendix M staat een visualisatie van de uitvoeringsvolgorde 
afgebeeld. Vanuit dit stabiele gedeelte zal verder gewerkt worden. Doordat de shortcut vier open einden heeft, 
kan in vier richtingen verder gewerkt worden. ledere keer zal aan het reeds vervaardigde gedeelte een nieuwe 
ligger gestort worden. De voorspanstrengen worden doorgekoppeld aan strengen uit de vorige ligger. Wanneer 
het nieuwe beton voldoende is uitgehard kunnen de strengen aan één zijde worden afgespannen. Opnieuw 
kunnen de vervormingen plaatsvinden doordat de kolom mee kan bewegen. 

Zo kan de gehele brug afgemaakt worden, behalve brugdeel 10. Dit deel vormt het sluitstuk van de brugliggers. 
Ook voor dit gedeelte zal voldoende vervormingscapaciteit aanwezig moeten zijn. Hiertoe is met het herziene 
model uit paragraaf 5.9.8 de veerstijfheid van de constructie bepaald. Omdat het een korte duur belasting betreft, 
is de elasticiteitsmodulus verhoogd naar 38500 N/mm2

• Op beide uiteinden van brugligger 10 is een puntlast van 
4000 kN geplaatst. De horizontale vervorming ten gevolge van een puntlast is circa 200 mm. 

De veerstijfheid van brugligger 10 is: 

k== EA == 38500·2,3e6 5,5e6 N/mm 
l 20000 -4000 

De veerstijfheid van de brugconstructie is: 

k == !_ = 
4000

e
3 

2,0e4 N/mm 
J>.l 200 

De brugligger is ongeveer 275 keer zo stijf als de brugconstructie. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 
voldoende vervorming kan plaatsvinden ten behoeve van het voorspannen van brugligger 10. 

Figuur 5.11- De shortcut waarvandaan in vier richtingen gewerlct kan worden 
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5.12 Verticale vervormingen 
De vervormingen zijn bepaald aan de hand van het herziene rekenmodel uit paragraaf 5.9.8. Omdat beton kruipt, 
wordt de doorbuiging bepaald in twee stappen. Een korte duur belasting t = 0 en een lange duur belasting t = oo. 
Hierbij is het materiaalgedrag verschillend waartoe het rekenmodel in twee modellen is verdeeld. 

5.12.1 Rekenmodel 
Voor t=O is als elasticiteitsmodulus E'b;o = 38500 N/mm2 ingevoerd voor zowel de kolommen als de liggers. Voor 
t=oo is als elasticiteitsmodulus E'b;oo voor de kolommen 13000 N/mm2 en voor de liggers 17500 N/mm2 ingevoerd 
zoals aangenomen in paragraaf 5.7.2. 

De maximale doorbuigingen zullen getoetst worden aan de volgende richtlijnen. 
ubii < 0,003·L 
Ueind < 0,004·L 

Waarin: 

Uror = U el+ Ukr 

U bij = U tot- Uon 

U eind = Urot- Uzr 

Dit kan geschematiseerd worden als in Figuur 5.22. Hiermee kan bepaald worden welke belastingcombinaties 
ingevoerd en gecombineerd zullen worden om tot de verticale zakkingen te komen. 

Ua,11 = Utot - Uon 

us=J~7 
Figuur 5.22- Vervormingen van een betonnen ligger [8] 

u", + 
==1,0·0., -0,6·Q", +1,0· PB+0,6 ·Q", 

(t = 0) (t = oo) 

u", + - uon 

=1,0·0., -0,6·Qm +1,0 ·P8+0,6·Q", - 1,0·PB 

(t=O) (t=oo) (t=O) 

Waarin: 

a", =0,3·0,. 

Zodoende zijn 4 belastingcombinaties per model ingevoerd. 

BGT 
c 11 
c 12 
Cl3 
c 14 
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Lange duur (t=oo) 
1,0·( BG1+BG4+BG5+BG6+BG7) 
1,0·( BG2+BG4+BG5+BG6+BG7 ) + 0,18·(BG2) 
1,0·( BG1+BG3+BG4+BG5+BG6+BG7) + 0,18·(BG3) 
1,0·( BG1+BG2+BG3+BG4+BG5+BG6+BG7) + 0,18·(BG2+BG3) 
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BGT 
c 11 

c 12 

C13 

c 14 

Korte duur (t=O) 
1,0·( BG1+BG4+BG5+BG6+BG7) 

1,0·( BG2+BG4+BG5+BG6+BG7) + 0,82·(BG2) 

1,0·( BG1+BG3+BG4+BG5+BG6+BG7 ) + 0,82·(BG3) 

1,0·( BG1+BG2+BG3+BG4+BG5+BG6+BG7) + 0,82·(BG2+BG3) 

5.12.2 Resultaat 
Brugligger 

( UonJ 

( UeJ} 

( UeJJ 

( UeJ } 

De maximale bijkomende doorbuiging van een brugligger is circa 15 mm. Dit blijft ruim onder 0,003-L 

Platformen 
De verticale zakking van de platformen wordt veroorzaakt door een aantal factoren. 

1. Verticale zakking brugligger 
2. Verdraaiing van de brugligger 7 kwispel-effect 
3. Doorbuiging platform 

~_[] LJ LJ ~,;.J.J __ -_-:_~~~-----lJ 
0 

Figuur 5.23- Verticale zakking uiteinde platformen 

Uitgangssituatie 

Verticale zakking brugligger 

Kwispel-effect 

Doorbuiging platformligger 

Voor het bepalen van de zakking van het uiteinde van de platformen is per platform naar aanleiding van de 
kruipvervorming bepaald welke platformligger maatgevend is. Voor deze ligger is de kruip-, de elastische- en 
onmiddellijke zakking bepaald. Deze is bepaald door de zakking van het midden van de brugligger in mindering te 
brengen op de zakking van het uiteinde van de platformligger. De liggerlengtes zijn bekend en zodoende kan 
bepaald worden of aan de vervormingseisen wordt voldaan. De resultaten staan weergegeven in Tabel 5.4. 
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Tabel 5.4- Verticale 

A 
B 

c 
D 
E 

F 
G 
H 

I 

J 

K 

L 
M 

0 
p 

Q1 
Q2 
R 
s 
T 
V 

z 
AB 
AC 
R1 
R2 
R3 

R4 

Tl 
T2 
T3 

79 

60 

92 

49 

45 
16 

26 

14 
40 

46 

39 
19 

44 

45 

5 

13 
59 

25 

111 

47 
33 

24 

0 

22 
0 

15 

6 
18 

16 

0 

16 

10 

13 

8 

8 

6 

9 
4 

0 
0 

1 

2 
5 
0 

5 
4 

5 
6 

14 

3 
8 

9 

8 
11 

7 
7 

9 

8 
6 

9 

33 

24 

38 

19 

18 

6 
10 

5 
18 

20 
11 

8 

19 

19 

2 
5 

25 
9 

46 

19 

12 

9 

0 

7 

0 

5 

0 

7 

5 

0 

95 

70 
105 

57 

53 
22 

35 

18 
40 

46 

40 

21 

49 

45 

10 

17 

64 
31 

125 

50 
41 

33 
8 

33 
7 

22 
15 
26 

22 
9 

Opmerkingen 

• 
•• 
••• 
•••• 

681 

Zeeg is niet verwerkt in de tabel 

U~ind;mox Op te lossen d.m.V. een zeeg 

Buigt op bij u~ 

Buigt op bij Ukr en Uon 

62 

46 

67 

38 

35 

16 

25 

13 
22 
26 

29 

13 

30 

26 

8 
12 

39 
22 
79 

31 
29 

24 

8 
26 

7 

17 
15 

19 
17 

9 

9500 57 

8750 52,5 

9600 57,6 

7650 45,9 

8000 48 
8900 53,4 

9730 58,38 

8280 49,68 

7820 46,92 

8000 48 

7000 42 

5900 35,4 

8300 49,8 

7980 47,88 

6200 37,2 

6250 37,5 

8600 51,6 
6500 39 

10600 63,6 

8700 52,2 

7500 45 

6150 36,9 

7000 42 
6700 

6700 

6700 

6200 

6700 

6200 
6200 

40,2 

40,2 

40,2 
37,2 

40,2 

37,2 
37,2 

0,83 

0,73 

0,30 
0,43 

0,26 
0,47 

0,54 

0,69 

0,37 

0,60 

0,54 
0,22 

0,32 

0,76 

0,59 

0,64 
0,65 

0,19 
0,65 

0,17 

0,42 

0,40 
0,47 

0,46 

0,24 

61,2 

64 
71,2 
77,84 

66,24 

62,56 

64 

56 
47,2 

66,4 

63,84 

49,6 

50 
68,8 
52 

84,8 

69,6 

60 
49,2 

56 
53,6 

53,6 

53,6 

49,6 

53,6 

49,6 
49,6 

0,93 

0,83 
0,31 

0,45 

0,27 
0,64 

0,72 

0,71 
0,44 

0,74 

0,70 

0,20 

0,34 

0,93 

0,68 

0,67 

0,14 
0,62 

0,13 

0,41 

0,30 
0,49 

0,44 

0,18 

* 

** 

** 
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Direct valt op dat drie platformen (B, D en T) meer zakken dan vooraf gewenst. Hiertoe zullen de resultaten nader 
geanalyseerd worden. 

Omdat het hier gaat om de bruikbaarheidsgrenstoestand en de veiligheid dus niet in het geding is, wordt een 
voorstel gedaan om met deze resultaten een bruikbaar ontwerp te maken. Hiertoe wordt het kwispel-effect nader 
bekeken. Deze blijkt een groot gedeelte van de totale zakking van de platformliggers te bepalen. 

Aandeel kwispel-effect in de verticale zakking: 

Platform B: 
Platform D: 
Platform T: 

Onmiddellijk: 11 mm 
Onmiddellijk: 20 mm 
Onmiddellijk: 30 mm 

Kruip: 30 mm 
Kruip: 51 mm 
Kruip: 76 mm 

Voor het gedeelte dat de platformligger zakt ten gevolge van het kwispel-effect betekent dat de platformligger zelf 
niet vervormt. Hierdoor is de kans op schade ten gevolgde van de doorbuiging aan bouwdelen welke hiermee 
verbonden zijn, in dit geval de expositiehuisjes, gering. Deze zakking zal ook niet tot gevolg hebben dat water op 
de platformen blijft staan waardoor geen gevaar is voor wateraccumulatie. 

Door een zeeg aan te brengen kan het kruipaandeel worden verdeeld over de tijd. Als voorbeeld kan platform D 
genomen worden. In totaal zakt het platform 105 mm ten gevolge van elastische en kruipvervorming. De 
onmiddellijke doorbuiging is 38 mm. Door een zeeg mee te geven van 70 mm zal na de onmiddellijke doorbuiging 
het platform ongeveer 70 - 38 mm = 32 mm te hoog staan. Naar verloop van tijd zal het platform zakken richting 
de eindstand van ongeveer 35 mm te laag. Op een uitkragende ligger van bijna 10 meter is dat optisch nauwelijks 
waarneembaar, zie Figuur 5.24. 

t• O c: I 

------

l 
0 

c: -----
I 

0 

T 

ta .. c: I 

----0 
T 

Figuur 5.24 - Verticale vervorming met het verstrijken van de tijd 

5.12.3 Conclusie 
Er wordt volgens de ontwerpregels niet bij alle platformen aan de vooraf gestelde eisen voldaan. Echter, omdat de 
veiligheid niet ter discussie staat en de bruikbaarheid niet wordt aangetast, wordt deze beperking aanvaard. 

Mogelijke oplossingen om de vervormingen te verkleinen zijn: 

Vergroten van de platformliggers 
Extra platformliggers toevoegen aan een platform 
Het torsietraagheidsmoment nauwkeuriger berekenen waardoor de brugligger stijver is en het kwispel
effect zal afnemen 
De voorspanbelasting nauwkeuriger aanbrengen op het rekenmodel 
Een inklemming ontwerpen aan de voet van de kolommen 
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5.13 Seismische- en windbelasting 
Met het herziene model uit paragraaf 5.9.8 is een blik geworpen op de invloed van seismische belasting en 
windbelasting. In het staalontwerp bleek seismische belasting maatgevend ten opzichte van windbelasting te zijn. 
Doordat beton zwaarder is, wordt verwacht dat in het betonontwerp seismische belasting ook maatgevend zal zijn. 

Voor beide belastinggevallen is een aanname gedaan op basis van de Expo Design Standard [16) en het 
berekeningsrapport van ABT/HS [24) . 

5.13.1 Belastinggevallen en combinaties 
De invloed van wind en aardbevingen op het ontwerp zijn onderzocht met het herziene rekenmodel uit paragraaf 
5.9.8. Hiertoe zijn extra belastinggevallen en combinaties aangemaakt . 

Belastinggevallen 

BG 8 Wind 

BG 9 Aardbevingsbelasting in y-richting 
BG 10 Aardbevingsbelasting in x-richting 

Belastingcombinaties 
UGT 
C20 1,2·PB+0,5·1,3·VB+1,3·BG8 

C21 0,1·1,2·PB+0,5·1,3·VB 
C22 1,2·PB+0,5·1,3·VB+1,3·BG9 
C23 1,2·PB+0,5·1,3·VB+1,3·(-BG9) 
C24 1,2·PB+0,5·1,3·VB+1,3·BG10 
C25 1,2· PB+0,5·1,3·VB+ 1,3·( -BG 10) 

BGT 
C31 1,0·PB+0,5·1,0·VB+ 1,0·BG8 
C32 1,0·PB+0,5·1,0·VB+1,0·BG9 
C33 1,0·PB+0,5·1,0·VB+1,0·(-BG9) 
C34 1,0·PB+0,5·1,0·VB+1,0·BG10 
C35 1,0·PB+0,5·1,0·VB+1,0·(-BG10) 

5.13.2 Windbelasting 

(wind) 

(normaalkracht kolommen) 
(y-richting) 
(-v-richting) 
(x-richting) 
(-x-richting) 

(wind) 
(y-richting) 
(-v-richting) 
(x-richting) 
(-x-richting) 

Met behulp van het berekeningsrapport van ABT/HS [24) is de windbelasting globaal bepaald. 

Op hoogte <15 m: 
Op hoogte> 15 m: 

Waarinp: 

0,63·p 
0,69·p 

0,8 Winddruk 
0,5 Windzuiging 7 Totaal: 1,3 

Windbelasting op hoogte <15 m: 0,63·1,3=0,82 kN/m2 

Windbelasting op hoogte >15 m: 0,69·1,3=0,90 kN/m2 

Het windoppervlak is globaal bepaald middels een aanzicht van Happy Street. 

Hieruit volgt ongeveer: 
<15m: 1150 m2 

>15m: 150m2 

10 I 

71150·0,82 
7 150·0,90 

=983 kN 
=135 kN 
=.1100 kN 
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Deze belasting is vertaald naar 20 puntlasten welke aangrijpen op de brugligger ter plaatse van de 
ondersteuningen. In werkelijkheid zal ook een gedeelte naar de trappen, kroongebouw U en liftgebouw Q gaan. 
Deze invloed is niet meegenomen. De puntlasten zijn in de korte richting op Happy 5treet gezet. 

1100/20 =SS kN per puntlast. 

5.13.3 Seismische belasting 
De seismische belasting is ingevoerd als puntlasten welke aangrijpen in de top van de kolommen. De puntlast is 
gelijk aan een bepaald percentage van de verticale belasting. Dit percentage is afhankelijk van onder andere het 
materiaal en de locatie. Hiertoe is wederom het rapport [24] en de Expo Design 5tandard [16] geraadpleegd. 

Basis intensiteit voor Expo terrein 5hanghai: 
-7 Basis acceleration of ground motion ag: 
-7 Design basis acceleration amax: 

Damping ratio voorgespannen beton (: 
-7 Damping adjustment factor 17,: 

Graad 7 
0,1g 
0,1 gIg= o,1 
o,os 
1,00 

Hieruit volgt de maximale situatie: al =17. · amax =1,00 ·0,1=0,10 

Dit betekent dat een percentage van 10% van de verticale belasting als horizontale belasting ingevoerd dient te 
worden. Hiertoe is een belastingcombinatie (C21) aangemaakt waarin de belasting wordt gereduceerd tot 10% van 
werkelijke belasting. Met deze combinatie zijn de normaalkrachten in de kolommen bepaald, zie Tabel S.S. 
Vervolgens zijn deze normaalkrachten als een horizontale puntlast in zowel de x- als v-richting aan de top van de 
betreffende kolom geplaatst. 

C21 0,1·1,2·PB+0,1·0,S·1,3·VB (normaalkracht kolommen) 

Tabel5.5- Normaalkracht in kolommen ten gevolge van combinatie 21 voor seismische belasting 

Kolom Staafnummer Normaalkracht 

{kN) 

1 5223 -147 

2 5224 -166 

3 522S -241 

4 5226 -340 

s 5733 -213 

6 5731 -292 

7 5726 -1S7 

8 572S -24S 

9 5729 -222 

10 5724 -193 

11 5728 -334 

12 5727 -44S 

13 5723 -319 

14 5722 -2S7 

1S 5732 -242 

16 5730 -241 

17 5734 -196 

18 51134 -299 
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5.13.4 Resultaten 
De resultaten zijn zowel voor de UGT als de BGT geanalyseerd. 

Wind 
Uit de resultaten bleek dat de windbelasting nooit maatgevend wordt in de UGT. Wel nadert de horizontale 
uitbuiging als gevolg van de windbelasting de eis van 1/500 van de hoogte. Echter, in het model worden de 
kolommen door middel van scharnieren ondersteund. In werkelijkheid zullen de kolommen in de gebruiksfase 
reeds ondersabeld zijn waardoor eerder een inklemming dan een scharnier benaderd zal worden. Dit verschilt 
bijna een factor 2 op de horizontale uitbuiging waardoor wel ruimschoots aan de eisen wordt voldaan. 

Daarnaast is kroongebouw U niet gemodelleerd in het model. De stijve kern zal een positieve invloed hebben op 
de horizontale stijfheid van de totale constructie. 

Aardbevingen 
De belasting ten gevolge van aardbevingen levert een maximale horizontale uitbuiging welke vele malen kleiner is 
dan de gestelde eis van 1/50e van de hoogte. 

In de UGT blijken de resultaten om de eerdere resu ltaten uit paragraaf 5.9.8 heen te schommelen. De resultaten 
zijn op overeenkomstige wijze geanalyseerd. Wederom is de brugligger verdeeld in de drie secties, zie appendix 
1.17 tot en met 1.19. 

In principe vertonen de resultaten veel overeenkomsten met de resultaten uit paragraaf 5.9.8. Toch blijkt uit 
appendix 1.17 dat in veel liggersegmenten welke grenzen aan een kolomkop, het buigende moment is 
toegenomen. 

Dit is voor een groot deel te verklaren door de manier waarom de belastingen zijn aangebracht. Omdat de 
brugligger onder een helling loopt en de puntlasten horizontaal op het model worden gezet, ontstaat plaatselijk 
een buigend moment in de ligger. In werkelijkheid zal dit piekmoment geleidelijker in de brugligger komen. 

Door de excentrische ligging van de voorspanning in rekening te brengen zoals beschreven in paragraaf 5.10, zullen 
de buigtrekspanningen ten gevolge van de seismische belasting weggenomen kunnen worden. Dit valt buiten het 
kader van dit project. 

5.13.5 Conclusie 
Geconcludeerd wordt dat ten opzichte van windbelasting, seismische belasting ook voor het ontwerp in beton 
maatgevend is. De spanningen zijn binnen het ontwerpprincipe weg te spannen. 

Met het vereenvoudigde model was ook een analyse gemaakt van de aardbevingbelasting maar werd de invloed 
minder groot ingeschat. Hierdoor is voor het nieuwe model pas in een laat stadium de aardbevingsbelasting 
uitgewerkt. In een vervolgproject zal dit belastinggeval eerder bij de analyse betrokken moeten worden. 
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5.14 Detaillering 
In dit hoofdstuk zal de detaillering van het project besproken worden. 

5.14.1 Brugligger 
Als brugligger is een meercellige kokerligger ontworpen. Het brugdek is overal 5 meter breed, uitzondering vormt 
ligger 12, deze is 6 meter breed. Hiertoe is de brugligger verbreedt. In Tekening 06 staan beide brugliggers 
uitgetekend. 

Om de holle ruimten in de koker te verkrijgen zullen tempex blokken als verloren bekisting toegepast worden. 

Aan beide zijden van de koker zijn vleugels bevestigd. Hier kunnen de leidingen in gelegd worden. Ten gevolge van 
het eigen gewicht en voetgangersbelasting zal een moment en dwarskracht ontstaan bij de aansluiting met de 
koker. 

Vleugels 
Om lokaal de spanningen te bepalen wordt een persoonbelasting van 5,0 kN/m2 aangenomen, zie paragraaf 4.3. 
Maximaal 700 mm zal afgedragen worden naar de uitkragende vleugel. 
0,7·5,0 = 3,5 kN/m (y = 1,4) 

Het brugdek heeft een gewicht van 0,06·24 = 1,44 kN/m 2 

Maximaal 700 mm zal afgedragen worden naar de vleugel. 
0,7·1,44 = 1,0 kN/m (y = 1,2) 

Het eigen gewicht van de vleugel is opgesplitst in twee delen, a en b. 
Gewicht a: 0,6·0,15·24 = 2,2 kN/m (y = 1,2) 
Gewicht b: 1,0·0,25·24 = 6,0 kN/m (y = 1,2) 

Moment ter plaatse van de kritieke snede is: 
1,1·3,5·1,4 = 5,4 kNm/m 

Dwarskracht ter plaatse van kritieke snede is: 
3,5·1,4 = 4,9 kN/m 

1,1·1,0·1,2 = 1,3 kNm/m 1,0·1,2 = 1,2 kN/m 
1,1·2,2·1,2 = 2,9 kNm/m 2,2·1,2 = 2,6 kN/m 
0,6·6,0·1,2 = 4,3 kNm/m 6,0·1,2 = 7,2 kN/m 
Totaal: 13,9 kNm/m Totaal: 15,9 kN/m 

M 13,9 N/ 2 u=-= 0.93 mm 
w t· l ,0 · 0 ,32 

V 15,9 I 2 -r = -=--=0.08 N mm 
bd 1 ·0,2 

« !bm ~ akkoord « r1 ~ akkoord 

q• 5,0 kN/m2 

5.14.2 Brugdek 
Om het brugdek te maken wordt een zwaluwstaartvloer toegepast. De staalplaten zullen als verloren bekisting 
dienen. Deze platen zijn erg flexibel waardoor de gekromde helling van de brug zonder probleem gemaakt kan 
worden. Het brugdek zal pas geplaatst worden nadat alle leidingen in de vleugels zijn gelegd. 
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5.14.3 Voorspanning 
De voorspanning wordt in vier fasen aangebracht op de constructie 

1. De strengen in de kolomkoppen worden voorgespannen 
2. De strengen welke lopen van kolomkop tot kolomkop worden voorgespannen 
3. De bijgelegde strengen bij de piekmomenten worden voorgespannen 
4. De platformliggers worden voorgespannen 

Voordat begonnen kan worden aan het storten van de brugligger zullen de twee bijbehorende kolommen reeds 
afgespannen moeten zijn. 

Allereerst worden de kolommen gemaakt waar bovenop de kolomkoppen worden gestort. Hierin worden de 
voorspanstrengen voor het wegspannen van de piekspanningen in de kolomkop verwerkt en ook de verankering 
voor de strengen in de brugliggers wordt geplaatst. Wanneer de kolomkop voldoende is uitgehard zal de 
voorspanning op de kolomkoppen worden aangebracht. 

Tussen twee kolomkoppen wordt de bekisting voor de brugligger gesteld. Hierin wordt de wapening aangebracht 
en zullen de omhullingsbuizen gepositioneerd worden. De voorspanstrengen worden ingevoerd in de buizen en 
zullen gekoppeld worden aan de verankering welke reeds aanwezig is in de kolomkop, zie Figuur 5.25 voor de 
strengen in de lijven en Figuur 5.26 voor de strengen in de flenzen. 

Figuur 5.25- Dywidag Coupier Type P ( spiraalwapening ontbreekt in afbeelding) [37] 
- een vergelijkbaar systeem is verkrijgbaar vaar het VSL Type E systeem. Echter, er is geen scherpe afbeelding beschikbaar in de documentatie-

Tegelijkertijd met het installeren van de bekisting van een brugligger, wordt ook de bekisting voor de 
aangrenzende platformliggers gesteld. Hierin zullen alvast de wapeningsstaven, omhullingsbuizen en strengen 
worden geïnstalleerd. Hierdoor worden de strengen direct verankerd in de brugligger. 

Tussen de brugligger en de platformliggers worden tijdelijke schotten geplaatst zodat eerst de brugligger gestort 
en afgespannen kan worden. Zodoende hebben de platformliggers geen invloed op de vervormingen van de 
brugligger tijdens het spannen. Nadat de brugligger is afgespannen kunnen zowel de aangrenzende platformliggers 
als de volgende brugligger gestort worden. Dit kan gecombineerd worden in één stort. 

VSL l'Jpe SK VSL lJpeS 

Flat duet 
Grouttube Grouttube 

Com,_ssjon fittings Trumprt 

Coupling head SK 

Bearlng plate cast In anchor 

Steel band 

Strands 
cast coup11ng block 

Figuur 5.26- VSL daarkappel systeem vaar strengen in platte amhullingsbuizen voor in de flenzen {45] 
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Aan weerzijde van de kolomkoppen worden sparingen gelaten in de top van de koker. Zodoende kunnen de extra 
benodigde voorspanstrengen, zie paragraaf 5.10, ingevoerd en afgespannen worden. Het complete proces is 
samengevat in Figuur 5.27. 

1. De bekisting wordt gesteld tussen twee reeds afgespannen kolomkoppen 
Tevens wordt begonnen aan de bekisting voor de platformliggers 

0 

2. De brugligger wordt gestort, de platformliggers nog niet. Ondertussen 
wordt begonnen aan de bekisting van de volgende brugligger. 

0 0 

3. Nadat ligger 1 volledig is voorgespannen, kunnen de voorspanstengen van 
brugligger 2 doorgekoppeld worden. Hierna kan de tweede brugligger gestort 
worden. Op hetzelfde moment kunnen ook de platformliggers grenzend aan 
brugligger 1 gestort worden 

I 

0 0 

4. Nadat beide brugliggers voldoende zijn uqehard kunnen de extra voorspan-
strengen boven de kolomkoppen ingevoerd worden en aangespannen. Hierna 
kunnen de sparingen opgevuld worden. Op hetzelfde moment kunnen ook de 
nieuwe platformliggers gestort worden. 

I 
l 

t 0 
I2SI I2SI 

0 
I2SI 

~ ~ ~ 
I 

1\ V 
~ 

V 1\ 

Figuur 5.2 7- Cyclus voorspannen van een brugligger 
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5.14.4 Kolomkop en kolom 
De maatgevende kolomkrachten ontstaan ten gevolge van de seismische belasting. Met het rekenmodel met 
seismische belasting zijn de maatgevende kolomkrachten en -momenten bepaald. Doordat de kolommen aan de 
onderzijde scharnierend zijn opgelegd zal daar geen moment aanwezig zijn. Het moment aan de top is dus 
maatgevend. Het programma rekent de momenten uit in twee richtingen welke loodrecht op elkaar staan. Deze 
zijn met de stelling van Pythagoras gecombineerd tot een resulterend moment. 

Met de resultaten zal middels de e,-methode voorongeschoorde raamwerken de wapening bepaald worden. 

De maatgevende kolom is kolom 12. 

M, = 866 kNm 

My = 2756 kNm ~ ~27562 + 8662 = 2889 kNm 

N = 3917 kN 
e = 10458 mm 

Allereerst wordt bepaald of een tweede orde berekening noodzakelijk is. 

Wanneer wordt voldaan aan vergelijking 5.15 dan mag een tweede orde berekening achterwege gelaten worden. 

l S {ËÏ = l3000·0,49e11 =12750mm (5.15) 
' fj:j 3918e3 

Met: 
E = 13000 N/mm2 (zie paragraaf 5.7.2) 

1!· '4 1!· 5004 
1=-- 0,49e11mm4 

4 4 

Voor een ongeschoord raamwerk is de kniklengte l, altijd groter dan twee maal de systeemlengte. Daarom zal 
voor deze kolom altijd een tweede orde berekening gemaakt moeten worden: 2·10458 = 20916 mm > 12750 mm. 

e, =q ·(e0 +e,) 

Md 2756e6 
e0 =-=---=704mm 

Nd 3917e3 

e0 dient verhoogd te worden met 0,05·h = 0,05·1000 = 50 mm 

e0 =704+50=754 mm 

Voore, dient de laagste waarde van vergelijking 5.16 of 5.17 aangenomen te worden. 

( 
f. )

2 

( 10458 )
2 

e =18·h · 'lf · -- = 18·1000·131· =258mm 
' 100 ·h ' 100·1000 

( 
f. )

2 

( 10458 )
2 

e, =12·[1,5·h+e0 ·(4·1{1-3)] -- =12· [ 1,5·1000+ 754 ·(4 ·1,31-3)] = 418 mm 
100 ·h 100·1000 

~ e,=258 mm 

et =~ · (e0 +e, )=1,0·(754+258)=1012 mm 

Met deze gegevens kan de wapening bepaald worden met GTB - 10.4.a. 

!!..= 100 =0 10 
h 1000 I 
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~= 3917e3 0 13 ) 
/' ·A 39 ·7r·S002 

' 
b b aflezen uit tabel: r = 0,9 
~.!2= 2975e3 . 1012 = 0 13 
f'b · Ab h 39·7r·5002 1000 ' 

p = 2,6 voor betonklasse C52/65 

Wor = P·r =2,3% 

- Ab .n- · 5002 

A,1 = aJor ·- = 2,3 ·---
100 100 

18000 mm
2 23 032 

Kolomkop 
De kolomkop zal verbonden worden aan de kolom. Hiertoe dient de wapening vanuit de kolommen doorgezet te 
word~n in de ligger. De verankeringslengte zal voldoende moeten zijn. Omdat de ligger 1,1 meter hoog is, zal dit 
geen probleem zijn. Wordt 25 maal de kenmiddellijn van de wapeningsstaaf aangenomen dan is de 
verankeringslengte maximaal: 25·32 = 800 mm < 1100 mm. 

Ontworpen is dat de kolomkoppen extra voorgespannen worden. Hiertoe zal eerst de kolomkop op de kolom 
worden gestort en afgespannen, voordat de brugliggers worden gemaakt. 

Met de resultaten uit paragraaf 5.9 en 5.10 wordt het benodigde aantal voorspanstrengen bepaald. Hierbij is een 
voorspansysteem gezocht dat ingepast kan worden in het ontwerp. Uiteindelijk is de keuze gevallen op het Type E 
systeem van VSL, zie appendix H voor de specificaties. 

Voor principedetails van de aansluiting van een kolom op een kokerl igger wordt verwezen naar tekening 08. 

5.14.5 Platformliggers 
Als platformliggers zijn omgekeerde T-vormige liggers ontworpen. Deze zullen voorgespannen worden waardoor 
de buigtrekspanningen worden geëlimineerd. 

De buigende momenten in de platformliggers zijn met het herziene model geanalyseerd. Twee platformliggers 
zullen toegelicht worden. 

Platformligger P 
Platformligger D 

Platform P geeft een goede indicatie van het momentenverloop in de meeste platformliggers. 
De momenten in platformligger D zijn het grootste en wordt daarom individueel besproken. 

In Figuur 5.28 is de momentenverdeling in de ligger getoond. Een voorspansysteem is bepaald waarmee de 
buigtrekspanningen weggespannen kunnen worden. Hiertoe wordt een Type E systeem van VSL gebuikt, zie 
appendix H. 

Met 2x4 strengen rond 15.7 mm kunnen de buigtrekspanningen volled ig weggespannen worden in platformligger 
P. De verankering van deze strengen kan geplaatst worden in de 250 mm brede ligger. Dit zal ook toegepast 
worden in de meeste andere platformliggers. 

Ten behoeve van de momenten in platform D zullen 2x7 strengen rond 15.7 mm in de ligger geplaatst worden. Ook 
deze verankering kan volgens de documentatie in de ligger geplaatst worden. Eventueel zou het uiteinde van de 
ligger iets verbreed kunnen worden zodat meer dekking aanwezig is op de verankering. 

De buigtrekspanningen ten gevolge van de momenten in de platformliggers kunnen weggespannen worden 
middels voorspanning. Hiertoe wordt het voorspansysteem Type E van VSL toegepast. Deze kunnen geïnstalleerd 
worden binnen de ontworpen liggerafmetingen. Tekening 07 toont de het principedetail van de platform liggers. 
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= 3,33e-2 m4 

= 3,33e-2/0,55=0,061m3 

=0,33 m2 

440kNm 

< < < T:3:-J 2~0 kNm 

Fpw = 4x2x170 = 1360 kN 
e =300mm 
,." = 0,33 ~ 

M/W =440/0,061 = 7,2 N/mm2 

F/A = 1360/0,33 = 4,1 N/mm2 

F.e/W= 1360x0,3/0,061 =6,7 N/mm2 

5,2 + 8,4 = 10,8 N/mm2 > 7,2 N/mm2 

Akkoord 

Platformltger P 
Platformligger 0 

AA 

dr 1y = 3,33e-2 m4 

wyb = 3,33e-2/0,55=0,061m3 

At, ' = 0,33 m2 

r ::A: 
A 

fpw = 7x2x170 = 2380 kN 
e =300mm 
At, = 0,33 m2 

M/W =686/0,061 = 11,2 N/mm2 

F/A = 2380/0,33 = 7,2 N/mm2 

F.e/W= 2380x0,3/0,061 =11,7 N/mm2 

7,2 + 11,7 = 19,9 N/mm2 > 11,2 N/mm2 

Akkoord 
Figuur 5.28- Berekening van platfarmligger P (boven) en D (onder) 

781 

BB 

lL 1y = 5,86e-3 m4 

wy)l = 5,86e-3/0,35=0,017m3 

At, = 0,175 m2 

F pw = 4x2x170 = 1360 kN 
e =90mm 
At, = 0,175 m2 

M/W = 230/0,017 = 13,5 N/mm2 

F/A = 1360/0,175 = 7,8 N/mm2 

F.e/W= 1360x0,09/0,017 =7,2 N/mm2 

9,7 + 9,0 = 15,0 N/mm2 > 13,5 N/mm2 

Akkoord 

BB 

lL ly = 5,86e-3 m4 

wyb = 5,86e-3/0,35=0,017m3 

At,· = 0,175 m2 

fpw = 7x2x170 = 2380 kN 
e =90mm 
At, = 0,175 m2 

M/W = 360/0,017 = 21,2 N/mml 

F/A = 2380/0,175 = 13,6 N/mm2 

F.e/W= 2380x0,09/0,017 =12,6 N/mm2 

13,6 + 12,6 = 26,2 N/mm2 > 21,2 N/mm2 

Akkoord 
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5.14.6 Platformligger T 
Het platform ter ondersteuning van kantoorgebouw T is groter dan de andere platformen. Daarnaast is ook de 
belasting groter doordat dit gebouw een kantoorfunctie heeft. 

In de ontwerpfase is geconcludeerd dat het mogelijk zou moeten zijn om de kolommen uit het staalontwerp te 
verwijderen. Hiertoe is een aanpassing gemaakt in het ontwerp. 

Een verjongende ligger is ontworpen welke aan de onderzijde van het platform zichtbaar zal zijn, zie Figuur 5.29. 
Dit in tegenstelling tot de andere platformen welke allemaal een gladde onderzijde hebben. 

In Figuur 5.29 wordt de platformligger getoond. Omdat met doorsnede AA als gerekend in paragraaf 1.6.4 het niet 
mogelijk was de volledige buigtrekspanning weg te spannen, is deze voor platformligger T aangepast. De flenzen 
zullen zondermeer ook gaan bijdragen in de krachtafdracht. Bij een meewerkende breedte van 600 mm kunnen de 
buigtrekspanningen wel volledig weggespannen worden. Hiertoe zijn twee strengbundels met 7 strengen van het 
voorspansysteem Type E van VSL toegepast. 

AA 

A lv = 5,8e-2 m4 

w yb = 5,8e-2/0,55=0,11m3 

~ ' =0,45 m2 

BB 

D 
lv = 2,08e-2 m4 

w yb = 2,08e-2/0,5=0,042m3 

~ · =0,25 m2 

l]L~ _J_r--::.s4-f---____.] 
A B 

1234 kNm 

' ///C?Y13kNm 

Fpw = 7x2x170 = 2380 kN 
e =300mm 
~ =0,45m2 

M/W =1234/0,11 = 11,2 N/mm2 

F/A = 2380/0,33 = 5,2 N/mm2 

F.e/W= 2380x0,3/0,11 =6,4 N/mm2 

5,2 + 6,4 = 11,6 N/mm2 > 11,2 N/mm2 

Akkoord 

Fpw = 7x2x170 = 2380 kN 
e = 260 mm 
~ =0,25 m2 

M/W =613/0,042 = 14,5 N/mm2 

F/A = 2380/0,25 = 9,5 N/mm2 

F.e/W= 2380x0,26/0,042 = 17,7 N/mm2 

9,5 + 17,7 = 27,2 N/mm2 > 14,5 N/mm2 

Akkoord 

Door de flenzen te betrekken bij de berekening wordt voldaan aan de buigtrekspanningen 

Figuur 5.29- Platformligger T 
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5.14.7 Shortcut 
De uitvoering van de brugliggers zal beginnen bij de shortcut. Zodoende ontstaat direct een stabiel gedeelte 
waarvandaan verder gewerkt kan worden. Er is extra aandacht gegeven aan de voorspanning in de shortcut. Door 
de lijven met beide krommingen mee te laten lopen, kunnen de krachten vloeiend worden doorgegeven, zie Figuur 
5.30. 

De grootste spanningen treden op in het delen grenzend aan kolomkop K4 en Kl3. Door voorspanstrengen tussen 
kolomkoppen K4 en K5 en tussen K4 en K18 te laten lopen, is een dubbel aantal strengen aanwezig in de lijven in 
het begin van de liggers. Hiertoe zullen de strengbundels boven elkaar in de lijven gelegd worden. Hierdoor zal de 
kromtestraal kleiner zijn. Wel zal in het begin van ligger 5 en 14 een hoger voorspanning aanwezig zijn doordat 8 in 
plaats van 4 strengbundels in de flenzen liggen. Hierdoor zal de krommingsdruk in het begin ook hoog kunnen 
blijven. Dit komt goed van pas omdat hier de belasting hoger is. Met deze oplossing kun.nèn alle 
buigtrekspanningen worden opgeheven. 

Het plaatsen van de verankering is geen probleem. Deze is net als bij de andere liggerdelen geplaatst in de 
kolomkoppen. In deze situatie zullen meer staven doorgekoppeld worden. 

K18 

~K14 --------~~ 
----~~ 

Figuur 5.30 - Shortcut 

5.14.8 Fundering 
Om de vervormingen ongehinderd plaats te kunnen laten vinden tijdens het voorspannen zijn scharnieren 
gemodelleerd in het rekenmodel. Hiertoe zal tijdens de uitvoering de onderzijde van de kolommen nog niet 
gestort worden. Totdat alle brugliggers zijn voorgespannen, zullen de kolommen op de wapening rusten. Nadat 
alle brugliggers zijn aangespannen, kan het beton ondersabeld worden met krimparme mortel. Hierdoor zal een 
stijvere verbinding ontstaan dan gemodelleerd in ESA PT. 

Voor de fundering wordt hetzelfde ontwerp als het staalontwerp toegepast. Hiertoe worden stalen palen de grond 
in gedrukt. De capaciteit per paal is 620 kN. De reactiekrachten zijn met het herziene model uit paragraaf 5.9.8 
bepaald. Voor het opnemen van de grootste reactiekracht zijn 5138/620 = 9 palen benodigd. Dit is binnen het 
huidige funderingsprincipe prima haalbaar, zie Tabel 5.6. 
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Tabe/5.6- Reactiekrachten 

Uneaire berekening, Extreem : Knoop 

Klasse: RC1 

Steunpunt 
Rx Ry Rz 

BG 
(kN) [kN) [kN) 

Sn12/K598 Combi4/4 65,66 15,72 5137,7 
Sn5/K437 Combi4/4 -77,81 -149,64 3844,8 

Sn13/K599 Combi4/4 -1,36 59,2 3822,7 

Sn8/K594 Combi4/4 -43,85 35,81 3652,6 
Sn16/K602 Combi4/4 18,63 174,27 3379,3 

Sn31/K978 Combi4/4 87,93 10,57 3320,3 
Sn10/K596 Combi4/4 -45,37 -50,84 2936,1 
Sn7/K593 Combi4/4 -7,22 24,12 2929,8 

Sn1/K436 Combi4/4 141,74 215,33 2925,6 
Sn15/K601 Combi4/4 200,16 -239,87 2842,4 
Sn17/K603 Combi4/4 38,36 137,06 2830 
Sn14/K600 Combi4/4 11,25 -16,11 2646,1 
Sn18/K604 Combi4/4 76,84 35,71 2587,6 
Sn19/K605 Combi4/4 -203,23 51,74 2313,7 

Sn9/K595 Combi4/4 -4,88 1,22 2217,8 

Sn4/K435 Combi4/4 285,19 101,98 1903,7 
Sn11/K597 Combi4/4 -71,68 3,16 1824 
Sn3/K434 Combi4/4 -159,23 -201,76 1772,7 

Sn6/K592 Combi4/4 0 0 506,57 
Sn2/K389 Combi4/4 0 0 456,42 
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5.15 Uitvoeringsplan 
Tijdens mijn verblijf in Shanghai bleken er tijdens de uitvoering van Happy Street veel onduidelijkheden te zijn voor 
de aannemer. Dit leidde regelmatig tot onnodige discussies. 

Daarom is besloten om ook een blik te werpen op de maakbaarheid van het alternatieve ontwerp in beton. Hierin 
zal een plan opgesteld worden waarin in hoofdlijnen een indicatie van de uitvoering wordt gegeven. 

5.15.1 Doelstelling 
Een afzonderlijke doelstelling is opgesteld voor het behandelen van uitvoeringstechniek in dit afstudeerproject. 

Stel een uitvoeringsplan op voor Happy Street, 
waarin de bouwmethode -volgorde en -tijd worden besproken. 

5.15.2 Aanpak 
Om de doelstelling te bereiken is gewerkt via vijf stappen. Allereerst is in hoofdlijnen bepaald welke 
werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Per werkzaamheid is geïnventariseerd welke stappen doorlopen 
moeten worden om deze te voltooien. Dit wordt samengevat in een SADT-schema. Daarnaast is een visualisatie 
gemaakt van het vervaardigen van de brugliggers en platformliggers. Vervolgens is aan de werkzaamheden een tijd 
gekoppeld en is bepaald in welke mate overlapping kan plaatsvinden. Deze resultaten zijn achter elkaar gezet in 
Microsoft Project. Hiermee zal de totale bouwtijd bepaald worden. 

5.15.3 Werkzaamheden 
De werkzaamheden welke verricht zullen moeten worden om Happy Street te bouwen zijn onder te verdelen in 
zeven hoofdstappen. Alle betonwerkzaamheden worden in het werk uitgevoerd. 

A. Palen heien 
B. Poeren plaatsen 
C. Kolommen plaatsen 
D. Kolomkoppen plaatsen 
E. Brugliggers en platformen plaatsen 
F. Expositiehuisjes plaatsen 
G. Afwerking en installaties 

Per hoofdstap kan bepaald worden welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden om deze te voltooien. Het 
afstudeerproject is gericht op de betonconstructie. Daarom zal hier voornamelijk naar gekeken worden. Het valt 
buiten het kader van dit project ook de afwerking en installaties mee te nemen in een nieuw uitvoeringsplan. De 
betonwerkzaamheden zullen overzichtelijk worden samengevat in een SADT-schema, zie paragraaf 5.15.5. 

A. Palen heien 
Voor Happy Street in staal dienden in 190 palen in de grond geheid te worden. Het exacte aantal kan voor het 
betonontwerp afwijken, maar zal in dezelfde orde van grootte liggen. De methode zal analoog zijn aan het 
staalontwerp. Dit wil zeggen dat de stalen palen met een hydraulische heimachine de natte grond in worden 
gedrukt, zie Figuur 5.31. 

Omdat de 18 meter lange palen te lang zijn voor de toegepaste heimachine zijn deze verdeeld in twee delen van 
9,0 meter. Het eerste deel wordt tot een halve meter boven het maaiveld in de grond geheid. Vervolgens wordt 
het tweede deel met een kraan in de heimachine geplaatst en op deel twee gezet. Beide palen worden aan elkaar 
gelast door middel van een las over de gehele omtrek. Tenslotte wordt de totale paal tot circa twee meter onder 
het maaiveld gedrukt. 

821 



Master's thesis- Happy Streat: val) staal naar beton 

Werkzaamheden per paal 
Deell van de paal heien totdat de top nog een halve meter boven het maaiveld uitsteekt 
Deel 2 van de paal in de heimachine plaatsen en bovenop deell plaatsen. Vervolgens rondom vastlassen 
De gehele paal in de grond heien 

8. Poeren plaatsen 
Ook de poeren worden analoog aan het staalontwerp geplaatst, zie Figuur 5.31. De betonnen poeren worden in 
het werk bovenop een paalgroep geïnstalleerd. 

Na het heien wordt de grond ter plaatse van de palen afgegraven. Rondom de palen wordt een werkvloer gestort 
van beton. Hierop worden de wapeningsnetten gevlochten en verbonden met de palen. De bekisting wordt hier 
omheen gesteld. Na controle van de wapening en de bekisting kan het beton gestort worden. 

Nadat het beton voldoende is uitgehard, dient de grond rondom de poeren aangevuld te worden met verdichte 
grond. Dit is tevens het beste moment om de bouwplaats ongeveer op de juiste hoogte af te graven dan wel op te 
toppen. 

Werkzaamheden per poer 
Afgraven grond ter plaatse van de poer 
Werkvloer storten 
Wapening plaatsen op de paal koppen. De wapening wordt ter plaatse gevlochten 
Plaatsen van de bekisting 
Schoonmaken van de bekisting 
Controle van de bekisting en wapening 
Beton storten 
Nabehandelen (begint direct na het storten) 
Ontkisten 
Grond rondom poer aanvullen en verdichten 

C. Kolommen plaatsen 
Nadat de poeren voldoende zijn uitgehard en de grond is aangevuld, worden de betonnen kolommen op de 
poeren geïnstalleerd. 

Alle kolommen hebben dezelfde diameter. Hierdoor zou dezelfde bekisting meerdere malen gebruikt kunnen 
worden. Hiervoor zijn stalen bekistingsystemen uitermate geschikt. PERI heeft een bekistingsysteem waarbij de 
stalen kolombekisting uit segmenten bestaat, zie Figuur 5.32. De segmenten worden eenvoudig aan elkaar 
geschakeld waardoor verschillende kolomhoogtes gemaakt kunnen worden. Door meerdere kisten in te zetten, 
kunnen de kolommen in groepen gestort worden. Dit versnelt het bouwproces. 
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Figuur 5.32 -Bekistingsysteem kolom von PERI [12] 

Werkzaamheden per kolom 
Wapeningsnet vlechten 
Kolombekisting stellen, zie Figuur 5.32 
Controle van de bekisting en wapening 
Beton storten 
Ontkisten 
Nabehandelen (begint direct na het storten) 

D. Kolomkoppen plaatsen 
Op de kolommen wordt een kolomkop gestort. Deze heeft naast een constructief doel ook een 
uitvoeringstechnische functie. Door de kolomkop wordt de richting en het peil van de brugligger direct vastgelegd. 
Zodoende kunnen de brugliggers altijd tussen twee kolomkoppen gesteld worden. Daarnaast ontstaat hierdoor 
extra materiaal waar de verankering van de voorspanning in aangebracht kan worden. Voor een nadere toelichting 
wordt verwezen naar paragraaf 5.6. 

Werkzaamheden per kolomkop 
Onderstempeling plaatsen 
Bekisting stellen 
Wapening vlechten 
Omhullingsbuizen voor de voorspanstrengen aanbrengen 
Controle van de bekisting en wapening 
Strengen doorvoeren 
Beton storten 
Voorspanning aanbrengen 
Nabehandelen (begint direct na het storten) 
Ontkisten 

E. Brugliggers en platformen plaatsen 
Nadat de kolomkoppen voldoende zijn uitgehard, zullen de brugdelen tussen de kolommen geïnstalleerd worden. 
Direct wordt ook de bekisting voor de platformen gesteld. De wapening inclusief de voorspankanalen worden in 
zowel de brugligger als de platformliggers geplaatst waarna de strengen doorgevoerd kunnen worden. 

In verband met vervormingen zal eerst de brugligger gestort en afgespannen worden. Zodoende hebben de 
platformen geen invloed op de brugligger tijdens het spannen. Na het aanbrengen van de voorspanning kunnen de 
platformliggers gestort worden waarna deze ook afgespannen zullen worden. 
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v - Beton 

tl--.......,.1_" __ __.---------------~= Tempex 

~I Stalen frame op rails 
aebaseerd op PERI UZ Beam systeem 

Valbevelllaina 

Onderstempelins 

11100 11100 

Figuur 5.33 -Suggestie bekistingsysteem Happy Street 

Een uitvoeringsvolgorde is bepaald voor de brugliggers. Deze staat beschreven in paragraaf 5.15.6. Getracht is een 
volgorde op te stellen waarbij werkzaamheden parallel kunnen plaatsvinden en waarbij de voorspanning zo 
efficiënt mogelijk aangebracht kan worden. 

Het volledig ontwikkelen van een bekistingsysteem valt buiten het kader van dit project. Wel is bekeken hoe een 
systeem er mogelijk uit kan komen te zien, zie Figuur 5.33. Hierbij is gezocht naar een repeterend element in 
Happy Street. Door de verschillende krommingen bleek dit een lastige opgave. Daarop werd gestuit op een 
belangrijke eigenschap van Happy Street. De doorsnede over de brugligger is- met uitzondering van het 6,0 meter 
brede bruggedeelte - overal identiek. 

Arbeid is in China goedkoop. Daarom is een oplossing bedacht waarbij het inzetten van veel mensen mogelijk is 
maar tegelijkertijd de kans op fouten tijdens het stellen gering blijft. Het principe bestaat uit een vormvast, stalen 
frame dat hergebruikt kan worden. Hiermee ligt de omtrek van de brugligger vast. De frames worden achter elkaar 
geplaatst en op de juiste locatie gesteld door de werknemers welke voldoende kennis hebben om de bekisting te 
stellen. Vervolgens kunnen de bekistingtimmerlieden de bekistingspiaten tussen de frames timmeren. Op deze 
wijze kan iedere kromming bekist worden. De methode toont overeenkomsten met de laswerkzaamheden bij het 
staalontwerp. Hierbij werden de elementen op de plaats gehangen en gefixeerd met zo min mogelijk lassen. 
Vervolgens kwamen de lasploegen om alles vast te lassen .. 

Om entkisten eenvoudig te maken is een rails op de stalen frames geplaatst. Dit systeem is gebaseerd op een UZ 
beam systeem van Peri, zie appendix J. Hiermee kan eenvoudig entkist worden zodat het materiaal zoveel mogelijk 
hergebruikt kan worden. 

Werkzaamheden per brugligger 
Onderstempeling plaatsen 
Bekisting tussen de kolommen stellen 
Bekisting van de platformen stellen (indien aanwezig) 
Wapeningsnet vlechten in de bekisting 
Voorspankanalen aanbrengen 
Controle van de bekisting en wapening 
Strengen doorvoeren 
Beton storten brugligger 
Nabehandelen van het beton (begint direct na het storten) 
Voorspanning aanbrengen brugligger 
Beton storten platformliggers (indien aanwezig) 
Voorspanning aanbrengen platformliggers (indien aanwezig) 
Nabehandelen van het beton (begint direct na het storten) 
Stempels verwijderen en entkisten 

Alternatief ontwerp in beton I 85 



;; ,_p. 

F. Expositiehuisjes plaatsen 
Nadat de platformen voltooid zijn, kunnen de expositiehuisjes op de platformen geplaatst worden. Tijdens de 
bouw van Happy Street bleek het een en ander onduidelijk over de bouwmethode van de expositiehuisjes. Hier 
werd tot t ijdens de bouw van de constructie over gediscussieerd. 

In het betonontwerp zullen vier methoden onderscheiden worden. De categorie behorende bij de expositiehuisjes 
staat vermeld in Tabel5.7. 

1. Expositiehuisjes welke op het maaiveld blijven staan 
2. Kroongebouw U 
3. Expositiehuisjes waarvan de staalconstructie op het maaiveld wordt gemaakt en daarna op het platform 

wordt gehesen. 
4. Expositiehuisjes waarvan de staalconstructie direct op het platform wordt gemaakt. 

De afwerking van alle expositiehuisjes zal pas plaatsvinden nadat de staalconstructie op de juiste locatie is 
geïnstalleerd. 

Werkzaamheden per expositiehuisje 
Staalconstructie monteren en indien noodzakelijk op het platform hijsen (afhankelijk van de categorie) 
Buitenbekleding aanbrengen (licht gewicht staal in combinatie met vezelcementplaten) 
leidingen en installaties aanbrengen 
Nadat alle laswerkzaamheden voltooid zijn kan de Polyurea afwerklaag op de vezelcementplaten worden 
gespoten (hiermee wordt de kans op beschadiging geminimaliseerd) 

Tabel 5. 7 -Indeling e)tpositiehiJi*s ten behoeve von de uitvoeringsmethode 

Categorie •sltlehulsjes 
1 AA, N, W, X, V 
2 u 
3 B,C,D, E, F, G, H, I, K, P, R 

4 A, l, M, 0, 0. S, T, V, Z 

G. Afwerking en installaties 
Nadat de constructie is geplaatst zullen nog diverse werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Het valt buiten 
het kader van dit project om deze in detail te bespreken. Bij het maken van de planning zal gebruik gemaakt 
worden van de bestaande planning voor het staalontwerp. 

Werkzaamheden zijn onder andere 
leidingen in brug installeren (elektra en water) 
Installaties installeren 
Brugdek storten 
Hekwerk bevestigen 
Verlichting plaatsen 

5.15.4 Visualisatie bouwmethode brugligger 
Het belangrijkste onderdeel van Happy Street is op het gebied van zowel constructief ontwerpen als 
uitvoeringstechniek de brugligger. Daarom is besloten een visualisatie te maken van de uitvoering. Hiermee wordt 
inzichtelijk gemaakt op welke wijze de brugliggers in combinatie met de platformen vervaardigd zullen worden. 
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1. Uitgangssituatie: de kolommen en kolomkoppen zijn reeds vervaardigd. 

2. Stellen van de bekisting voor de brugligger tussen twee vaste delen. 

3. Beton voor de brugligger storten. 

4. Strengen boven kolomkop invoeren. 
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5. Sparingen aanstorten. 

6. Bekisting tweede brugligger stellen tussen twee vaste delen. 

7. Platformliggers storten. 

8. Voorspanstrengen invoeren boven kolomkop. 
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5.15.5 Procesvolgorde 
De werkzaamheden uit paragraaf 5.15.3 kunnen overzichtelijk samengevat worden in een SADT-schema. Het 
principe van een SADT-schema is samengevat in Figuur 5.34. De invoer toont hetgeen wat getransformeerd 
wordt. Hier komen bijvoorbeeld de materialen te staan. De besturing bestaat uit de informatie welke benodigd is 
om het proces te beheersen. De energie bestaat altijd uit arbeid en materieel. Dit leidt tot een uitvoer welke het 
resultaat is van het proces. Deze uitvoer kan weer dienen als invoer voor een nieuw proces. Zodoende kunnen 
meerdere (deel)processen gecombineerd worden om een compleet bouwproces te beschrijven. 

Het complete SADT-schema staat afgebeeld in appendix K. Bovenaan staan de hoofdstappen weergegeven. 
Besloten is om alleen de betonwerkzaamheden in kaart te brengen, stappen B tot en met E. 

In paragraaf 5.15.7 zullen tijden aan deze werkzaamheden gekoppeld worden. Hiermee kan de doelstell ing om het 
paviljoen binnen negen maanden te bouwen, getoetst worden. 

5.15.6 Uitvoeringsvolgorde brugliggers inclusief platformen 
Een uitvoeringsvolgorde is bepaald waarmee de betonconstructie het efficiëntst gebouwd kan worden. Hierbij 
kunnen verschillende factoren als uitgangspunten genomen worden. Bijvoorbeeld indeling van het terrein, 
verhardingstijd van het beton, hergebruik van materialen, etc. 

Om Happy Street in beton binnen negen maanden te bouwen, zullen brugdelen parallel aan elkaar vervaardigd 
moeten worden. Er worden 18 brugdelen onderscheiden. 

Bij voorspannen is het belangrijk dat de constructie enigszins kan vervormen, zie paragraaf 5.11. Hiertoe is een 
volgorde bepaald waarmee dit zoveel mogelijk kan plaatsvinden. Begonnen zal worden met de shortcut. Hierdoor 
ontstaat direct een stabiel gedeelte waar vandaan verder gewerkt kan worden in vier richtingen. Zodoende 
kunnen meerdere brugliggers tegelijkertijd geïnstalleerd worden. Figuur 5.35 toont een diagram met de volgorde. 
Hiermee wordt direct helder welke brugdelen op hetzelfde moment uitgevoerd kunnen worden. In appendix M is 
de volgorde gevisualiseerd. 

Scene in 
AppendbcM 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Figuur 5.35 - Volgorde brugdelen {links) 

Shortcut: 

U t/m L18: 
Nummering brugliggers 
zie Tekening 03 

Visualisatie in appendix M 

Besturing 

Invoer Uitvoer 

Energie = Arbeid + Materieel 

Figuur 5.34 - Principe SADT-schema 
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5.15.7 Globale planning per werkzaamheid 
Door tijden aan de werkzaamheden te koppelen kan een globale planning gemaakt worden. Hiermee kan het 
kritieke pad bepaald worden. Omdat het hier een indicatie betreft, wordt gewerkt met hele dagen. Het 
afstudeerproject is gericht op het constructieve ontwerp van de betonconstructie. Daarom zullen alleen de 
betonactiviteiten in kaart gebracht worden. Voor het plaatsen van de stalen expositiehuisjes en de overige 
werkzaamheden als installaties en leidingen worden schattingen gedaan welke gebaseerd zijn op de planning van 
het staalontwerp. 

Per werkzaamheid A t/m E, is globaal bepaald hoe lang het duurt om dit uit te voeren. In Microsoft Project zijn 
deze gegevens gecombineerd tot een totale planning. Dit pakket biedt de mogelijkheid om met deze informatie 
het kritieke pad te bepalen. Met andere woorden, de werkzaamheden welke direct vertraging opleveren als deze 
uitlopen, zie paragraaf 5.15.8. 

A. Palen heien 
Tijdens de bouw van Happy Street werden oude funderingen in de grond aangetroffen. Het duurde behoorlijk lang 
tot door de aannemer accuraat werd gereageerd. Zodoende lag de bouw enkele weken min of meer stil. 

Dit kwam onder andere doordat de brugelementen nog niet gemaakt waren in de staalfabriek. Hierdoor had een 
vertraging tijdens het maken van de fundering geen direct effect op de planning. Toen de bouwgrond eenmaal 
schoon was gemaakt ging het heien zeer snel. 

Daarom is het aannemelijk dat de gebruikte tijd voor het heien van de palen tijdens de uitvoering van het 
staalontwerp naar beneden bijgesteld kan worden. Daarnaast kan met de nieuwe kennis een extra stap in het 
proces worden toegevoegd. Door een controle van de bouwgrond te plannen op een eerder t ijdstip, bijvoorbeeld 
oktober 2008, kan de grondverbetering plaatsvinden voordat werkelijk begonnen wordt aan de bouw. 

In totaal zullen 190 palen in de grond geheid worden. In de praktijk bleek dat ongeveer 15 palen per dag met één 
heimachine de grond in geheid konden worden. Dit zou betekenen dat binnen twee weken alle palen in de grond 
kunnen zitten. Omdat deze activiteit op het kritieke pad ligt en al bleek dat tijdens de uitvoering bij slecht weer 
vertraging kan ontstaan, zal daarom een aanname gedaan worden van drie weken, is 21 dagen. Tegenslagen 
kunnen dan opgevangen worden. 

B. Poeren plaatsen 
In de praktijk bleek dat vier weken benodigd waren voor het maken van de poeren. Dit betekent dat na deze 
periode ook de grond is aangevuld en direct begonnen kan worden met het installeren van de kolommen. Besloten 
is deze tijd ook in de nieuwe planning op te nemen. 28 Dagen zijn opgenomen in de planning. 

C. Kolommen plaatsen 
De kolommen kunnen in groepen bekist en gestort worden. Tabel 5.8 geeft een indicatie van de tijd per kolom. 
Kolommen mogen relatief snel entkist worden. Zodoende kan de bekisting snel weer ingezet worden voor de 
volgende kolom. Bovendien kunnen de wapeningsnetten op de bouwplaats vooraf gemaakt worden zodat een 
snelle montage mogelijk is. 

Tabe/5.8- Kolommen plaatJen (In dog n) 

Kolom phlotsen 1 2 3 4 5 

Wapening vlechten 

Bekisting stellen 

Beton storten 

Verhardingstijd beton 

Kolom entkisten 
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Tabe/5.9- Kr>lomkoppen pJocmen (in dagen) 

Kolom/co~~ p/Gt.ftHn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Onderstempeling plaatsen 

Bekisting stellen 

Wapening vlechten incl. omhulllngsbuizen 

Strengen doorvoeren 

Beton storten 

Verhardingstijd beton 

Voorspannen fase 1 

Voorspannen volledig 

Uggerdeel entkisten 

D. Kolomkoppen plaatsen 

• • 
Op de kolommen worden kolomkoppen gestort. Deze zullen afgespannen worden. Hiertoe dient het beton 
voldoende uitgehard te zijn. Door het toepassen van chemicaliën kan het verhardingsproces beïnvloed worden. 
Hierbij dient rekening gehouden te worden met de gevoeligheid van de voorspanstrengen. Zodoende zullen de 
toeslagmaterialen chloorvrij moeten zijn. Besloten is een verhardingstijd van 10 dagen aan te nemen. Dan is het 
beton voldoende uitgehard om te entkisten en voorspanning aan te brengen. 

Uit Tabel 5.9 kan afgelezen worden dat het maken van een kolomkop 16 dagen in beslag neemt. Hierin zitten 
tevens de dagen verwerkt waarop niet wordt gewerkt aan het element. Deze tijd is benodigd om het beton op 
voldoende sterkte te laten komen alvorens de voorspanning aangebracht kan worden. In deze tijd kan alvast 
begonnen worden aan de volgende kolomkop. 
De kolomkoppen hebben geen invloed op elkaar en zouden in principe allemaal op hetzelfde moment gemaakt 
kunnen worden. Wel dient eerst de kolom gereed te zijn. Omdat is besloten de kolommen in groepen te 
vervaardigen, zal dit in de planning ook invloed hebben op de cyclus en volgorde van de kolomkoppen. 

E. Brugliggers en platformen plaatsen 
Tussen twee kolomkoppen wordt de bekisting voor de brugligger gesteld. Op hetzelfde moment wordt ook de 
bekisting voor de platformliggers welke op de betreffende brugligger aansluiten gesteld. Vervolgens wordt de 
wapening gevlochten en worden omhullingsbuizen en verankering voor de voorspanning geplaatst. Tussen de 
brugligger en platformliggers worden tijdelijke tussenschotten gezet zodat eerst de brugligger gestort kan worden. 
De platformliggers worden later gestort. Deze werkwijze is toegepast omdat op deze manier eerst de brugligger 
voorgespannen kan worden. De platformliggers hebben dan geen invloed op de vervormingen van de brugligger 
tijdens het voorspannen. 

De volgende brugligger kan pas gestort worden nadat de voorgaande volledig is afgespannen. De 
voorspanstrengen worden doorgekoppeld, waarna de brugligger gereed is om te storten. Op hetzelfde moment 
kunnen de platformliggers grenzend aan de vorige ligger gestort worden. Zodoende zou het storten van een 
brugligger en platformliggers op hetzelfde tijdstip plaats kunnen vinden. Dit vermindert het aantal transport
bewegingen met de betonpomp. 

Tabel 5.10 toont de planning voor het vervaardigen van een brugligger met- indien aanwezig- platformen. Met 
deze gegevens kan gesteld worden dat 20 dagen voor het einde van het totale proces van het plaatsen van 
brugligger en platformen, begonnen kan worden aan de volgende brugligger. 

Door middel van een eind-start relatie kan deze overlapping ingevoerd worden in Microsoft Project, zie paragraaf 
5.15.8. 
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Tabe/5.10- Brugliggers plaatsen (in dagen) 

.,.",,., p/otrtseft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Onderstempeling plaatsen 

Bekisting brugligger stellen 

Bekisting platform stellen (Indien aanwezig) 

Wapening vlechten incl. omhullingsbuizen 

Strengen doorvoeren 

Beton storten 

Verhardlngstijd beton 

Voorspanstrengen voorspannen fase 1 

Voorspanstrengen voorspannen volledig 

~ pltlcJtMn_jln*" ~nm 
Beton storten platformliggers 

Verhardingstijd beton 

Voorspanning aanbrengen platformliggers 

Beton ontkisten 

Onderstempeling verwijderen 

5.15.8 Globale planning totaal 
De werkzaamheden uit paragraaf 5.15.7 zijn achter elkaar gezet met het programma Microsoft Project. Hiertoe is 
een volgorde voor het plaatsen van de kolommen, kolomkoppen en brugliggers bepaald, zie paragraaf 5.15.6. 
Vervolgens is per werkzaamheid bepaald welke deelprocessen parallel geproduceerd kunnen worden en in welke 
mate overlap kan plaatsvinden. Deze overlap kan in het programma ingevoerd worden middels een zogenaamde 
eind-start relatie. leder deelproces is afhankelijk van een voorgaande taak en is zelf ook weer een voorgaande 
taak voor een volgende stap. Zodoende zijn alle stappen in meer of mindere mate afhankelijk van elkaar. 

Uit deze verbanden kan een serie werkzaamheden bepaald worden welke direct invloed hebben op de totale duur 
van het project, het kritieke pad. Figuur 5.36 toont de bouwtijd per hoofdwerkzaamheid, in appendix M is de 
totale globale planning weergegeven. 

Uit het kritieke pad blijkt dat de beginfase nu wel invloed heeft op het totale proces. Als de 
funderingswerkzaamheden vertragen, dan wordt automatisch de einddatum later. Doordat het storten van de 
kolommen sneller gaat dan de kolomkoppen en brugliggers, hebben tegenslagen in deze fase minder invloed op de 
einddatum. De brugliggers vormen de hoofdconstructie van het project. De uitvoering van deze elementen zullen 
vormt de schakel voor het hele proces. 

Doordat met het materiaal beton wordt gewerkt is niet altijd tijdswinst te behalen met extra inzet van arbeid. 
Verhardingstijden zullen altijd in acht genomen moeten worden. Wel kan met veel mensen tegelijkertijd bekisting 
getimmerd en wapeningsnetten gevlochten worden. 

Het installeren van de expositiehuisjes en overige werkzaamheden kan in de huidige planning voor een groot 
gedeelte parallel aan elkaar plaatsvinden. Ook tijdens deze fase heeft het inzetten van extra werknemers wel 
degelijk invloed op de bouwsnelheid. 
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5.15.9 Conclusie 
De belangrijkste conclusie is dat met een uitvoeringsplan aannemelijk is gemaakt dat het mogelijk is om Happy 
Street in beton binnen 9 maanden uit te voeren. Hiertoe is een uitvoeringsvolgorde opgesteld waarmee de liggers 
kunnen vervormen tijdens het voorspannen. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat nauwelijks rekening is gehouden met tegenslagen. Dit is niet erg omdat in 
China tegenslagen worden ondervangen door bijvoorbeeld extra mensen in te zetten of door langere dagen te 
maken. Of dit met het materiaal beton ook altijd zo werkt is al ter discussie gesteld. Vertraging bij het maken van 
de bekisting heeft automatisch tot gevolg dat het beton ook pas een dag later uitgehard is. Om dit te ondervangen 
zou een uitlooptijd in het schema opgenomen kunnen worden. Een uitwerking hiervan gaat voorbij aan de essentie 
van het uitvoeringsplan in dit rapport. 

In werkelijkheid is gebleken dat vooral de kwaliteitscontrole lastig was. Zodoende heeft het uiteindelijk tot 1 mei
de opening van de Wereldtentoonstelling - geduurd voordat alles af is. Een menselijke factor speelt hierbij een 
zeer grote rol. In principe was 31 oktober afgesproken als deadline. Echter, iedereen weet van te voren dat tussen 
31 oktober en 1 mei nog voldoende tijd zit om allerlei zaken af te maken. Onbewust (of bewust) zal deze tijd altijd 
aangegrepen worden om alles af te maken en hier wordt in het achterhoofd al bij de start rekening mee 
gehouden. 
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6 • VERGELIJKING STAALONTWERP MET BETONONTWERP 

In dit hoofdstuk zal het alternatieve ontwerp in beton vergeleken worden met het bestaande ontwerp in 
staal. Wat zijn de voordelen, zijn er nadelen en wat heeft het gebruik van het materiaal beton opgeleverd. 



6.1 Staal versus beton 
Nu een alternatief ontwerp in beton is gemaakt, kan het nieuwe ontwerp vergeleken worden met het bestaande 
staalontwerp. 

De analyse van het staalontwerp in hoofdstuk 4 is afgesloten met een opsomming van sterke punten en knel
punten. Nagegaan zal worden hoe deze punten zijn verwerkt in het betonontwerp en wat de invloed is op het 
nieuwe ontwerp. Hierin zal onderscheid gemaakt worden in architectuur, uitvoering en constructief ontwerp. 

6.1.1 Architectuur 
In het betonontwerp is met een combinatie van factoren getracht een rustiger beeld op maaiveldniveau te 
creëren. De herindeling van de kolommen onder de brug, een nieuwe ondersteuning voor kroongebouw U, het 
verplaatsen van een vluchttrap en het verwijderen van de kolommen onder kroongebouw T hebben ertoe geleid 
dat minder elementen op het maaiveld staan waardoor de kwaliteit van deze ruimte wordt verbeterd. 

In werkelijkheid is al gebleken dat het grasveld onder Happy Street een ongekende aantrekkingskracht heeft. 
Dagelijks zitten vele bezoekers op het grasveld. Het nieuwe ontwerp zal ook deze mogelijkheid bieden. 

De uitkragende platformen in het staalontwerp geven een ijzersterk beeld. Bewust is gekozen om dit beeld 
onaangetast te laten. Een belangrijke factor hierin spelen de platformen in de omgeving van brugligger 12. In 
beton is getracht hier een passende oplossing voor te vinden. Hiertoe zijn de kolommen verder uit elkaar gezet en 
tevens wordt de straat beëindigd onder dit gedeelte. Hierdoor komen verschillende elementen bij elkaar, 
waardoor meer interactie met de bezoekers op verschillende niveaus zal ontstaan. 

Door een kleine aanpassing in het ontwerp zijn de kolommen onder kantoorgebouw T verdwenen. Hierdoor past 
het platform beter in het ontwerp. Wel zullen ribben onder het platform zichtbaar zijn. Dit is minder storend dan 
de kolommen. Kantoorgebouw T is niet langer het enige platform aan de brug dat extra ondersteund wordt. 

Wellicht dat deze oplossing ook in staal gemaakt zou kunnen worden. Typisch aan beton is dat deze vorm 
eenvoudig bekist kan worden. In staal zou het omkleden van de liggers extra werk met zich meebrengen. 

Naar mijn mening draagt het materiaal beton zelf ook bij aan het uiterlijk van Happy Street. Door de onderzijde in 
schoon beton uit te voeren komt de materiaalkeuze terug in het ontwerp. Referenties zijn in Shanghai te vinden 
onder de vele verhoogde snelwegen. 

Figuur 6.1 toont een impressie van de achterzijde van het ontwerp in beton. Door de nieuwe locatie van de 
kolommen gaan twee wegen tussen twee kolommen door. Hierdoor ontstaat meer interactie tussen beide lagen 
en wordt het beeld spannender. 

Figuur 6.1 -Impressie Happy Street in beton vanaf achterzijde 
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6.1.2 Uitvoering 
Met een nieuwe planning is aannemelijk gemaakt dat Happy Street in beton ook binnen negen maanden gebouwd 
kan worden. 

Door het gebruik van het materiaal beton zal in ieder geval het arbeidsonvriendelijke laswerk komen te vervallen. 
Voor het lassen van de kokerprofielen dienden de lassers in de kokerprofielen te kruipen. Dit is een aanslag op de 
gezondheid. De bekisting kan gewoon gemaakt worden in de buitenlucht. 

Met de nieuwe doorsnede van brugligger is getracht voldoende leidingruimte te ontwerpen waarbij de 
toegankelijkheid is verbeterd. Doordat de leidingen van bovenaf geïnstalleerd kunnen worden zijn minder 
hulpvoorzieningen benodigd en zal het werk verlicht worden. 

Een nadeel is dat de leidingen alsnog doorgevoerd moeten worden ter plaatse van de platformliggers. Sparingen 
zijn aangebracht. In werkelijkheid zijn deze ook aanwezig maar het bleek niet altijd eenvoudig de leidingen hier 
doorheen te passen. Dit zal in het betonontwerp niet beter zijn. 

Het voorspannen van de betonconstructie zal een ingewikkelde werkzaamheid worden. Hiertoe zal te allen tijde 
een specialist op het werk aanwezig moeten zijn. Wellicht dat deze persoon buiten China gezocht moet worden. 

Geconcludeerd moet worden dat het aanbrengen van repetitie of het inpassen van een systeem niet gelukt is. Dit 
is mede onderbelicht gebleven doordat gedacht is vanuit de Chinese bouwcultuur. Wat erg goed ging in het 
staalontwerp is dat een duidelijke scheiding werd gemaakt tussen het stellen van de constructie-elementen en het 
vollassen van de aansluitingen. De constructie werd met zo min mogelijk lassen op de juiste plaats gefixeerd en 
vervolgens kwamen lasploegen de lassen afmaken. In beton is getracht gebruik te maken van eenzelfde principe. 
Door eerst de kolommen en de kolomkoppen te plaatsen, zal direct de richting en de hoogte van de brug 
vastliggen. Hiertussen wordt een stalen frame gesteld waarna bekistingtimmerlieden de bekistingspiaten kunnen 
timmeren. 

6.1.3 Constructief ontwerp 
Het inpassen van de bovenstaande verandering is altijd vanuit een constructief oogpunt benaderd. 

Door in beton een voorgespannen meercellige kokerligger te ontwerpen blijken behoorlijke overspanningen 
haalbaar. Er is getracht de afmetingen van de doorsnede min of meer gelijk te houden aan de staaldoorsnede. 
Achteraf kan gesteld worden dat dit redelijk is gelukt, zie Figuur 6.2. Doordat een koker is toegepast van 2700 mm 
breed in plaats van 2400 mm, is de onderzijde van de brugligger 300 mm breder geworden. 

Staalontwerp Betonontwerp 

5000 500!! 

Figuur 6.2 - Staaldoorsnede naast betondoorsnede 

In het staalontwerp werd het vijf meter brede brugdek gemaakt door middel van het toevoegen van extra 
elementen. In beton kan in één stortcyclus direct de volledige breedte gemaakt worden. Omdat besloten is de 
leidingen vanaf de bovenkant te installeren kon niet direct het hele brugdek gemaakt worden. Wel wordt met deze 
doorsnede direct een gladde onderzijde van de brug gemaakt. Hierdoor kan het beton in het zicht gelaten worden. 

De platformliggers zijn ook in beton uitgevoerd. Hierdoor zijn ze zwaarder dan in het staalontwerp. Dit heeft een 
negatieve invloed op de torderende momenten. 

Geen aandacht is geschonken aan temperatuursbelastingen en dynamica. De dynamica zou doorslaggevend 
kunnen zijn. Temperatuursbelastingen hebben zondermeer invloed op een aaneengesloten ligger van circa 350 
meter. Nader onderzoek zou moeten uitwijzen wat de exacte invloeden zijn. 
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6.1.4 Conclusie 
Tijdens het tussencolloquium werd de vraag gesteld of dit alternatieve ontwerp in beton, ook in staal gemaakt had 
kunnen worden? 

Deze vraag kan niet met een volmondig 'nee' worden beantwoord. Doordat besloten is het architectonisch 
ontwerp leidend te houden, lijkt het nieuwe ontwerp nog veel op het staalontwerp. De werkelijkheid heeft al 
bewezen dat het mogelijk is Happy Street in staal te bouwen. Toch zijn enkele aspecten wel degelijk veranderd 
door het materiaal beton. 

Beton kan in bijna iedere gewenste vorm gestort worden. Deze mogelijkheid is benut door meteen een 5 meter 
brede ligger te ontwerpen. Hierdoor ontstaat direct een gladde onderzijde. Dit zou veel lastiger, zo niet onmogelijk 
zijn in het materiaal staal. 

Daarnaast is het platform onder kroongebouw U typisch als een betonconstructie vormgegeven. Het ligt niet voor 
de hand om een dergelijke kern vorm te geven in het materiaal staal. Opgemerkt dient te worden dat dit platform 
helaas niet doorgerekend, gedetailleerd en geoptimaliseerd is. 

Tot slot dient opgemerkt te worden dat bij het maken van het betonontwerp geen rekening gehouden hoefde te 
worden met kosten of een architect. In werkelijkheid zijn dit twee aspecten welke wel degelijk invloed zullen 
hebben op het ontwerp. 

Figuur 6.3- Aanzicht staalontwerp (boven) versus het betonontwerp (onder) 
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7 • CONCLUSIE, AANBEVELINGEN EN REFLECTIE 

Als afsluiting kunnen conclusies getrokken worden uit de resultaten. Daarnaast zullen aanbevelingen 
gedaan worden om dit project aan te vullen. Tot slot wordt kort teruggeblikt op het doorlopen proces. 



7.1 Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat een haalbaar ontwerp is ontstaan in beton. Hierin zijn veel van de vooraf 
vastgestelde knelpunten verwerkt. 

Beton blijkt goed in staat te zijn schuifspanningen op te nemen wanneer het materiaal onder voorspanning wordt 
gezet. Door de voorspanning symmetrisch te plaatsen in de doorsnede zal deze axiaal willen vervormen. Hierdoor 
is het ook mogelijk gekromde elementen voor te spannen. 

Veel winst is te behalen door de voorspanning op een slimme manier in de doorsnede te plaatsen. Door de 
bijbehorende krachten en momenten in een rekenmodel aan te brengen zijn de effecten op de vervormingen en 
de krathtsverdeling te bepalen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat de constructie moet 
kunnen vervormen om voorspanning aan te brengen! 

Het materiaal beton biedt de mogelijkheid om een 5 meter brede ligger te maken. Hierdoor wordt direct een 
gladde onderzijde van de brug gecreëerd. Tevens is op deze manier ruimte ontstaan om de leidingen van bovenaf 
in de brugligger te plaatsen. 

De uitvoering zal niet eenvoudig zijn, maar met principedetails en een uitvoeringsplan is bewezen dat het mogelijk 
moet zijn om Happy Street binnen negen maanden uit te voeren. Bovendien is in ieder geval het arbeids
envriendelijke laswerk binnenin de kokerliggers verdwenen. 

7.2 Aanbevelingen 
Wanneer in een ander land geconstrueerd wordt, brengt dit vaak nieuwe mogelijkheden of beperkingen met zich 
mee. Door hier in een vroeg stadium rekening mee te houden kan tot efficiënte oplossingen gekomen worden. 
Daarom is het aan te raden kennis te nemen van de bouwcultuur van het land. 

Het project vormt zonder meer een interessant onderwerp voor een uitvoerder. Zowel in het materiaal staal als in 
beton is het een uitdaging om het proces helder in kaart te brengen. Hierbij zou getracht kunnen worden om een 
systeem te ontwerpen. Bijvoorbeeld kan de mogelijkheid onderzocht worden of dit betonontwerp met dezelfde 
bekisting op meerdere locaties gemaakt kan worden. 

Een interessante studie zou wellicht ook een onderzoek naar de mogelijkheden in vezelversterkt beton zijn. 
Hierdoor zal slanker geconstrueerd kunnen worden waardoor het eigen gewicht en daarmee de torsiebelasting 
omlaag gaat. Daarnaast zullen de vezels invloed hebben op de afschuifcapaciteit. Hierdoor kan wellicht bespaard 
worden op de hoeveelheid voorspanning. 

Tot slot, om de constructie volledig te analyseren zal nader onderzoek verricht moeten worden naar de dynamisch 
eigenschappen van het ontwerp en naar de invloed van temperatuursbelastingen. Dit viel buiten het kader van het 
project. 

7.3 Reflectie 
Terugblikkend op ruim een jaar afstuderen zijn altijd momenten aan te wijzen welke beter hadden gekund. Vooral 
in het begin ben ik zoekende geweest naar de juiste aanpak. Ik kende het staalontwerp door en door waardoor het 
soms lastig was het bestaande ontwerp los te laten. 

Daarnaast was ik geneigd te veel hooi op de vork te nemen. Hiervoor werd ik al gewaarschuwd tijdens mijn begin
colloquium. Ik heb de hoeveelheid werk onderschat. Hierdoor zijn door de breedte van het project enkele 
aspecten onbehandeld gebleven. Een betere afbakening aan het begin van het project had dit moeten 
ondervangen. 

Mijn kennis is ongekend uitgebreid over het materiaal voorgespannen beton, het gedrag van een constructie 
belast door torsie en de relatie tussen beide. In een vervolgproject waarbij voorgespannen beton toegepast wordt 
zal mijn aanpak anders verlopen. Sneller zal op een doeltreffende manier tot een efficiëntere oplossing gekomen 
kunnen worden. 

102 1 



Master's thesis- Happy Street: van staal naar beton 

In beginsel had ik moeite met het analyseren van het rekenmodel. Het model was vrij complex waardoor af en toe 
het overzicht verloren ging. Daarnaast is veel tijd gaan zitten in het op een juiste en efficiënte manier van 
aanbrengen van de voorspanning op het rekenmodel. Uiteindelijk denk ik dat toch een effectieve methode is 
gevonden waarmee de resultaten zijn geanalyseerd. Nog niet aan alle eisen wordt via een unity check voldaan. 
Beargumenteerd is hoe dit opgelost zou kunnen worden. Met meer tijd had dit aangepast kunnen worden in het 
ontwerp en het rekenmodel. Hier is vanaf gezien omdat dit voorbij gaat aan de essentie van het afstudeerproject. 
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APPENDIX 8 -IN SITU VERSUS PREFAB 

Een afweging dient gemaakt te worden tussen het prefabriceren of het ter plaatse in het werk storten van de 
betonnen elementen. De bouwcultuur in China zal bij de afweging in belangrijke mate meegenomen worden. 

8.1 Voordelen prefabriceren 
Puntsgewijs worden de voordelen van prefabriceren besproken. In paragraaf B.4 zullen deze teruggekoppeld 
worden naar Happy Street. 

Kwaliteit 
In een fabriek is de kwaliteit van het product beter te waarborgen. Een hogere verdichtinggraad is haalbaar wat de 
duurzaamheid van het product verbetert. Ook is het verhardingsproces beter te reguleren. Hierdoor kan sneller 
ontkist worden en bovendien een hoogwaardiger product vervaardigd worden. 
Bouwsnelheid 
Doordat de elementen in het voortraject gemaakt worden, hoeven ze slechts geïnstalleerd te worden op de 
bouwplaats. Het beton is reeds uitgehard, waardoor voorspanning direct aangebracht kan worden. 
Milieu aspecten 
De omgeving heeft minder last van de bouwput. De bouwperiode op de bouw wordt beperkt door de toepassing 
van geprefabriceerd beton. Daarnaast is er minder geluidsoverlast. 
Bouwterrein 
Wanneer elementen direct vanaf de vrachtwagen worden geïnstalleerd kan de grootte van het bouwterrein 
beperkt blijven. Opslag wordt verkleind tot een minimum. Vooral in de stad waar bouwterreinen vaak klein zijn, 
kan dit een uitkomst bieden. 
Weersonafhankelijk bouwen 
Een groot voordeel van prefabriceren is weersenafhankelijk bouwen. De elementen worden gemaakt in een 
overkapte fabriek waar ze niet bloot staan aan wind, regen en zon. Zodoende kan ongeacht de weers
omstandigheden doorgeproduceerd worden. 
Productieproces beter beheersbaar 
Onder andere door het weersenafhankelijk bouwen is het productieproces beter beheersbaar. Zodoende kan het 
totale proces beter gepland worden. 

Omdat de kosten voor het maken van een mal relatief groot zijn, is een hoge mate van repetitie wenselijk. 
Wanneer de mal meerdere malen gebruikt kan worden, kan deze over meerdere elementen worden afgeschreven. 
Dit heeft een positief effect op de totale kosten. 

8.2 Nadelen prefabriceren 
Uiteraard zijn er ook nadelen aan prefabriceren. In paragraaf B.4 zullen deze worden teruggekoppeld naar Happy 
Street. 

Transport 
De afmetingen worden beperkt door het transport. Wanneer elementen over de weg worden vervoerd, zullen 
deze moeten voldoen aan bepaalde afmetingen en gewicht . Een andere mogelijkheid is om de elementen te 
vervoeren over het water. Op de boot is gewicht van ondergeschikt belang maar dan is vaak de capaciteit van de 
kraan de kritieke factor. Daarnaast blijkt vooral het overladen van elementen een kostbare handeling te zijn. 
Wanneer over het water wordt getransporteerd, zal vaker overgeladen moeten worden, wat de kosten zal doen 
stijgen. 
Verkrijgbaarheid in China 
In Shanghai heerst een staalcultuur. Het is onduidelijk in hoeverre geprefabriceerd beton verkrijgbaar is in deze 
regio. 
Verbindingen 
Een voordeel van ter plaatse gestort beton is dat verbindingen relatief eenvoudig gemaakt kunnen worden door ze 
aan elkaar te storten. Voor geprefabriceerd beton verdienen de verbindingen extra aandacht. Deze moeten zo 
simpel mogelijk gehouden worden. Is dit niet mogelijk dan zal alsnog een natte knoop noodzakelijk zijn. Dit gaat 
ten koste van de tijdswinst. Het opnemen van de torsiemomenten zal een ingewikkelde knoop vereisen. 

Appendix B -In situ versus prefab I 



~ 

Figuur 8.1 -Happy Street in de steigers [28] (links) en een verhoogde snelweg (rechts) 

8.3 Steigers in China 
Het bouwen van steigers, het stellen van de bekisting, het vlechten van de wapening en beton storten is 
arbeidsintensief werk. Dit zou in Nederland een grote kostenpost zijn. Echter, in China is arbeid nog steeds 
goedkoper dan zwaar materieel. 

In China is ondervonden dat het plaatsen van onderstempeling niet als een belemmering wordt gezien. De foto's in 
Figuur B.l. geven hiervan een duidelijk beeld. links is Happy Street afgebeeld in de afbouwfase. Het gebouw is 
bijna niet meer te herkennen. Het is volgebouwd met steigers. Dit terwijl de aannemer in de planning verklaarde 
zo min mogelijk of géén steigers te willen gebruiken. 

In en rondom Shanghai werden diverse verhoogde snelwegen aangelegd. Zonder uitzondering werden deze allen 
volledig onderstempeld, zie Figuur B.1 rechts. Bovenop de onderstempeling wordt de bekisting gesteld, wapening 
gevlochten en beton gestort. Meer dan honderd werknemers op een bouwplaats is hierbij geen uitzondering. 

8.4 Terugkoppeling naar Happy Street 
Bij Happy Street is sprake van een gekromde weg van vijf meter breed. Overspanningen variëren tussen de 15 en 
25 meter. Hierdoor zouden geprefabriceerde elementen ontstaan welke niet of nauwelijks vervoerbaar zijn over 
de weg. Happy Street ligt op een halve kilometer van de Huangpu rivier. Vervoer over het water zou dus een reële 
optie zijn. Echter, deze elementen zullen circa 100 tot 150 ton wegen. Hiervoor zijn zeer zware kranen benodigd. 

Een oplossing zou kunnen zijn om de brugdelen op te delen in segmenten. Echter, een nadeel is dat het opnemen 
van torsie lastiger wordt. Hiertoe zal een moeilijke, dure verbinding ontworpen moeten worden. 

Omdat het Expo terrein tijdens de bouw geheel afgesloten is van de buitenwereld, is er nagenoeg geen overlast 
voor omwonenden. Steigers zullen niet hinderlijk zijn voor het verkeer. Ook zullen de bewoners geen last hebben 
van geluid of stof. De bouwtijd van de constructie is daardoor afgezien van de totale bouwtijd, niet van belang. 

Uiteraard moet de kwaliteit van het beton gegarandeerd kunnen worden. Echter, omdat het paviljoen een tijdelijk 
karakter heeft, kunnen minder strenge eisen aan de duurzaamheid gesteld worden. Hierbij kunnen uiteraard geen 
concessies gedaan worden in de veiligheid van de constructie. Voldoende betondekking zal zeker aanwezig 
moeten zijn. 

In Gebouwen in geprefabriceerd beton {6] worden met betrekking tot het ontwerpen in geprefabriceerd beton tien 
belangrijke uitgangspunten genoemd. Om tot een efficiënt ontwerp te komen, zal een geprefabriceerde 
constructie ontworpen moeten zijn aan de hand van deze punten. 
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1. Detaillering eenvoudig houden 
2. Zo weinig mogelijk verschillende elementmerken gebruiken 
3. Vorm eenvoudig houden zodat entkisten mogelijk is 
4. De elementen zo groot mogelijk ontwerpen 
5. Let op hijsvoorzieningen en afmetingen in verband met transport 
6. Zo weinig mogelijk ter plaatse storten 
7. In iedere fase dient de constructie stabiel te zijn 
8. Gebruik standaard maten 
9. Maatafwijkingen dienen in acht genomen te worden 
10. Bij voorkeur gebruik maken van standaard elementen 

Worden deze punten teruggekoppeld naar de brugligger van Happy Street dan blijkt een geprefabriceerde 
constructie niet bij Happy Street te passen: 

1. Door de torderende momenten in de ligger is een doorgaande ligger gewenst. Zodoende ontstaat al snel 
een moeilijke verbinding. Deze is als natte knoop eenvoudiger uit te voeren dan een droge knoop 

2. De brugliggers hebben allemaal unieke afmetingen (straal en lengte) 
3. Wanneer beton in het werk gestort wordt, zal hier ook rekening mee gehouden moeten worden 
4. De elementen voor Happy Street zijn in ieder geval niet te klein 
5. Bij de huidige afmetingen ontstaan elementen van minimaal 100 ton, deze zijn moeilijk te transporteren 
6. Voor het opnemen van torsie zal een natte verbinding gemaakt wenselijk zijn 
7. Door de gebogen liggers zullen de geprefabriceerde liggers onderstempeld moeten worden 
8. Happy Street heeft vijf verschillende buigingsstraten met allen andere lengtes. Standaardmaten, laat staan 

een modulair systeem lijken daarom een utopie 
9. Dit is in China van extra groot belang 
10. Standaard elementen zullen nauwelijks voorkomen, zie punt 8 

8.5 Conclusie 
Arbeid is in China goedkoper dan het inzetten van zwaar materieel. Dit heeft tot gevolg dat de kosten voor 
transport en installatie van de zware geprefabriceerde elementen zalleiden tot meer kosten. 

De bouwsnelheid is, afgezien van de negen maanden welke beschikbaar zijn voor het maken van het paviljoen, 
geen kritiek punt. De omgeving zal geen hinder ondervinden van de bouw van Happy Street. Het Expo terrein is 
afgesloten van de stad en is een grote bouwput. Verkeersoverlast en geluidshinder zijn daarom niet van 
toepassing. 

De kwaliteit van een geprefabriceerde constructie is beter te garanderen. Echter, omdat hier sprake is van een 
tijdelijke constructie, welke slechts een jaar in gebruik zal zijn, lijkt duurzaamheid van ondergeschikt belang. 
Uiteraard mag de veiligheid hier nooit onder leiden. 

Geconcludeerd kan worden dat prefabriceren in het algemeen drie belangrijke voordelen heeft: 
Verminderen van de arbeidskosten 
Verhogen van de bouwsnelheid 
Verhogen van de kwaliteit 

Echter, Happy Street is een tijdelijk gebouw, dat wordt gebouwd in China op een terrein dat geheel is afgesloten 
van de buitenwereld. Hierdoor worden deze voordelen in grote mate teniet gedaan. 

Daarnaast zijn ze in China minder bekend met het plannen van een bouwproces. Veel problemen worden ter 
plekke in het werk opgelost. Bij prefabriceren is de planning zeer belangrijk. Alles zal in het voortraject in de 
puntjes uitgewerkt moeten worden. Fouten tijdens de bouw zullen de kwaliteit snel doen zakken. 

Dit heeft ertoe geleid dat de keuze is gemaakt om Happy Street in het werk te storten. 
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APPENDIX C- TORSIE EN BETON 

Bronnen: [2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 35, 42, 43, 46) 

In Happy Street zullen torderende momenten ontstaan. Omdat nog weinig bekend was over torsie, is onderzoek 
gedaan naar het ontstaan van torsie, het ontwerpen en toetsen van op torsie belaste constructies en de 
mogelijkheden voor Happy Street. Hierbij is specifiek gekeken naar de relatie met het materiaal beton. 

C.l Definitie 
'Torsie (of wringing) ontstaat door verdraaiing van de balk of kolom om zijn lengte-as' [15]. Er worden twee 
soorten torsie onderscheiden: compatibiliteitstorsie en evenwichtstorsie. Het verschil kan geïllustreerd worden 
middels Figuur C.l. 

C.l.l Compatibiliteitstorsie 
Compatibiliteit betekent gelijkheid van vervormingen. Wanneer torsie ontstaat doordat de ligger mee vervormt 
met een ander element dan wordt dit compatibiliteitstorsie genoemd. Wanneer de wringstijfheid wegvalt, dan is 
er nog steeds evenwicht. 

Compatibiliteitstorsie is relatief onschuldig en zal door de constructie worden opgenomen door herverdeling van 
de krachten. Met torsie hoeft derhalve geen rekening gehouden te worden in de krachtswerking. Hier moet dan 
uiteraard wel op ontworpen worden. Met andere woorden, de constructie moet in staat zijn deze vervorming te 
ondergaan. Dit gaat gepaard met een verwaarloosbaar torsiemoment. Om de geringe scheurvorming op te nemen, 
worden in de VBC detailleringregels gegeven. Hierin wordt een minimaal aantal beugels per eenheid van lengte 
voorgeschreven. 

C.1.2 Evenwichtstorsie 
Evenwichtstorsie heeft in tegenstelling tot compatibiliteitstorsie, wel invloed op de krachtswerking. Wanneer de 
torsiestijfheid wegvalt, voldoet niet langer aan het evenwicht en ontstaat een instabiele constructie. 

Verschillende bronnen [15,19] waarschuwen voor evenwichtstorsie in betonconstructies. Er wordt geadviseerd 
deze vorm van torsie te vermijden. Echter, bij het ontwerp van Happy Street zal torsie onvermijdelijk zijn. De 
constructie bestaat uit een gebogen brugligger op kolommen. Aan beide zijden van de weg worden op willekeurige 
posities platformen met expositiehuisjes bevestigd, zie de principedoorsnede in Figuur C.2. 

Zowel de platformen als het eigen gewicht van de gebogen liggers veroorzaken een wringend moment in de 
brugligger. Het garanderen van de torsieweersand is daarom een vereiste voor een veilig en bruikbaar ontwerp. Bij 
het dimensioneren van de constructie zal expliciet gekeken worden naar het draagvermogen (uiterste 
grenstoestand) en de vervormingen (bruikbaarheids grenstoestand) met betrekking tot torsie. 

Evenwichtstorsie Compatibiliteitsstorsie 

Statisch 

~ bepaalde Onmogelijk 
systemen 

Statisch 

~ ~ onbepaalde 
systemen 

Figuur C.l (links)- Verschil evenwichtstorsie en compatibiliteitstorsie [19] 
Figuur C.2 (rechts)- Principe doorsnede Happy Street 

-
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C.2 Torsietheorieên [10] 
Als uitgangspunt wordt een elastisch materiaal genomen waardoor de wet van Hooke geldt. Wordt een 
cilindervormig element beschouwd, zie Figuur C.3, dan wordt de rotatie op afstand x (dcp/dx) afhankelijk van het 
torderende moment Ten de glijdingsmodulus G, vergelijking C.l 

dtp T 
- = K ·
dx G 

Figuur C.3- Rotatie van een cilinder ten gevolge van Torderend moment T [10] 

(C.l) 

Met een beschouwing van de eenheden kan worden geconcludeerd dat constante K eenheid [lengte]-4 moet 
hebben. Door deze constante naast de glijdingsmodulus G onder de streep te verplaatsten, ontstaat een term met 
eenheid [lengtet Dit is dezelfde eenheid als het traagheidsmoment. Door constante K te hernoemen als 
torsietraagheidsmoment Ir, ontstaat vergelijking C.2. Hierin vormt het product G·lr de wringstijfheid. 

dtp T 
- = -
dx G/1 

(C.2) 

C.2.1 DeSaint Venant 
DeSaint Venant kwam als eerste met een oplossing voor het torsietraagheidsmoment (constant K) voor massieve 
doorsneden. Hierbij werd uitgegaan van een doorsnede zonder verhinderde welving. Uitgangspunt was dat de 
formule moest bestaan uit een functie van de reeds bekende grootheden: oppervlakte A, traagheidsmoment om 
de x-as /"" en traagheidsmoment om de y-as Iw, zie vergelijking C.3. Om deze onafhankelijk te maken van een 
coördinatensysteem, werden beide traagheidsmomenten bij elkaar opgeteld tot Ou+ Iw) = '"' vergelijking C.4. 

K=f(A,I"", Iw) 

K = /(A,I") 

(C.3) 

(C.4) 

De constante K voor een slanke, rechthoekige doorsnede kan bepaald worden met vergelijking C.S. Wordt deze 
gecombineerd met vergelijking C.4 dan is het product K·l" evenredig aan A4

• Bij een slanke doorsnede is het 
traagheidsmoment in één richting verwaarloosbaar. Zodoende ltt=O en Jw=lm· Combineren met vergelijking C.S 
geeft vergelijking C.6 en hiermee C.7. 

(voor slanke rechthoekige doorsneden) 

_!., b3 
• t . .! . b. t 3 = ...!. . b ·4 t 4 

12 3 36 

A4 
K=--

x ·l" 

(C.S) 

(C.6) 

(C.7) 

Dit leidt nog niet tot de uiteindelijke formule welke werd opgesteld door De Saint Venant. Hiertoe dient een 
laatste stap gemaakt te worden. In voorgaande situatie werd uitgegaan van een slanke ligger. Door als 
uitgangspunt een cirkel te nemen, wordt een universele formule verkregen. Voor een cirkel gelden vergelijkingen 
C.S. Onbekende x in vergelijking 3.9 kan nu opgelost worden. Dit leidt tot de vergelijking welke werd opgesteld 
doorDeSaint Venant, vergelijking 3.10. Deze formule geeft een benadering voor het torsietraagheidsmoment van 
massieve doorsneden. 
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.6... r" 
1 

I = .!!. ·r" +.!!.·r4 = .!!.· r 4 en 
" 4 4 2 

(C.S) 

(C.9) 

A" 
K =--

40 ·1" 
(Formule De Sa int Venant: benadering torsietraagheidsmoment) (C.lO) 

C.2.2 Formule van Bredt 
Voor dunwandige, holle doorsneden met ongehinderde welving is door R. Bredt een formule opgesteld voo,r. het 
berekenen van het torsietraagheidsmoment (constante K). Deze komt in een omgeschreven vorm terug in zowel 
NEN 6720 als in Eurocode 2. 

Uitgangspunt voor de formule van Bredt is dat in een dunwandige holle doorsnede, een constante schuifstroom 
aanwezig is over de wanddikte. Dit is te verklaren met de membraan analogie van Prandtl. Hierbij is het geoorloofd 
om bij dunwandige doorsneden aan te nemen dat de helling van de opgespannen membraan vereenvoudigd kan 
worden tot de gemiddelde helling in het midden van de wand. Een gemiddelde helling is equivalent aan een 
constante schuifstroom. Dus schuifspanning r vermenigvuldigd met wanddikte t is constant, vergel ijking C.ll. 

t'· t = c (C.ll) 

De membraan analogie van Prandtl stelt dat het torderende moment gelijk is aan twee maal het volume tussen het 
opgespannen membraan en de beschouwde doorsnede. Dit volume kan bij benadering bepaald worden door de 
hoogte van het membraan (is de schuifstroom), te vermenigvuldigen met het ingesloten oppervlak Ar. Hieruit volgt 
dat de schuifstroom bepaald kan worden met vergelijking C.l2. Wordt vergelijking C.12 gecombineerd met 
vergelijking C.13, dan ontstaat de formule van Bredt, vergelijking C.l4. 

T 
'! ·t=- (C.12) 

2·A 

2·A ·T 
K=--I r ·ds 

4 ·A2 

K =--
J d: 

(Formule van Bredt) 

De formule komt vooral terug in de literatuur als weergegeven in vergelijking C.lS 

C.2.3 Vlasov theorie 

{C.13) 

{C.l4) 

(C.lS) 

Rest nog het bespreken van verhinderde welving. V.Z. Vlasov heeft een vergelijking opgesteld welke het effect van 
verhinderde welving meeneemt. 

Verschillende bronnen, onder meer NEN 6720, melden dat verhinderde welving voornamelijk invloed heeft op 
niet-gesloten dunwandige doorsneden. Bij Happy Street zal torsie optreden in dunwandige kokerliggers. Daarom 
wordt verhinderde welving slechts voor de volledigheid genoemd in dit rapport. 

Een situatie waar verhinderde welving optreedt, is bijvoorbeeld bij een inklemming van een ligger. In het eerste 
gedeelte vanaf de inklemming van de ligger kan deze niet vrij roteren. Hierdoor wordt welving verhinderd. In het 
uiteinde van de ligger is deze verhindering genivelleerd en zodoende niet meer van toepassing. Hier geldt de 
theorie van De Sa int Venant. De invloed op de spanningen in een gesloten doorsnede zijn minder groot dan bij een 
open doorsnede. 
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C.3 Zuivere torsie 
Zuivere torsie zal in de praktijk zelden of nooit voorkomen. Toch is het interessant om voor het begrip torsie 
zonder buiging, dwarskracht of normaalkracht te analyseren. 

Voor zuivere torsie kan als voorbeeld een uitkragende ligger waarop een torderend moment Td aangrijpt genomen 
worden, zie Figuur C.4. In de ligger zal een schuifstroom ontstaan welke constant is over de doorsnede. Bij 
rechthoekige doorsneden (b·h) zal de schuifspanning in de langste zijde het grootste zijn. Hier moet dezelfde 
schuifstroom door een kleinere doorsnede met als gevolg een grotere schuifspanning. 

'( -

Figuur C.4 -Zuivere torsie in een rechthoekige ligger 

De schuifspanning zal net als bij dwarskracht opgenomen moeten worden in de doorsnede. Dit wordt in eerste 
instantie gedaan door het beton. De maximaal opneembare schuifspanning ten gevolge van torsie wordt berekend 
met vergelijking C.16. Wat direct opvalt, is het verschil met de vergelijkbare formule welke van toepassing is voor 
dwarskracht, vergelijking C.17. 

f'lT =0,3·/b 

f'lV = 0,4 • tb 

(wringing) 

(dwarskracht) 

(C.16) 

(C.17) 

In de situatie dat de opneembare schuifspanning van het beton niet afdoende is, zijn drie mogelijkheden denkbaar. 
Door de betonafmetingen aan te passen kan getracht worden de optredende schuifspanningen te verlagen. De 
sterkteklasse kan verhoogd worden. Hierdoor zal de treksterkte van het beton en zodoende de opneembare 
schuifspanning groter zijn. Wanneer beide oplossingen niet tot een aanvaardbaar resultaat leiden, rest het 
toepassen van wringwapening en/ of voorspanning. 

Bij dwarskracht ontstaat een trekzone aan de onderkant en een drukboog aan de bovenkant van de ligger, zie 
Figuur C.S. De drukboog zal de scheuren langer gesloten houden. Hierdoor wordt de dwarskrachtcapaciteit 
vergroot. Door het ontbreken van een buigend moment is deze drukzone niet aanwezig bij een ligger belast op 
zuivere wringing. Daarom wordt voor het bepalen van de afschuifcapaciteit van het beton gerekend met een factor 
0,3 bij torsie in plaats van 0,4 bij dwarskracht. 

Figuur C.S- Drukboog en trekband bij dwarskracht [35] 

Scheurvorming ten gevolge van (zuivere) wringing verloopt bijna analoog aan de scheurvorming van liggers belast 
op dwarskracht. Verschil is dat de scheurvorming bij dwarskracht twee dimensionaal is en bij wringing drie 
dimensionaal. Hierdoor lopen de scheuren spiraalsgewijs over de ligger. Figuur C.6 toont het verschil in 
scheurvorming bij dwarskracht en zuivere wringing. 
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Figuur C.6- Scheurvorming dwarskrocht [35} (boven); Drie dimensionale, spiraalvormige scheurvorming bij zuivere torsie (onder) 

De spiraalvormige scheurvorming en het ontbreken van de drukzone zorgen ervoor dat bij het bepalen van de 
torsiecapaciteit in de gescheurde doorsnede, geen rekening gehouden mag worden met het betonaandeeL Zodra 
de schuifsterkte van een door torsie belaste ligger wordt overschreden, zal de gehele schuifspanning opgenomen 
moeten worden met wringwapen ing. 

Bovenstaande eis is zowel opgenomen in de Nederlandse Norm als in de Eurocode. Echter, in de NEN is het 
onduidelijk of dit tevens geldt voor kokervormige liggers. De NEN stelt dat een holle doorsnede getoetst moet 
worden aan de hand van de toetsingsregels voor dwarskracht, zie paragraaf C.S. Echter wanneer een berekening 
op dwarskracht wordt gemaakt, zou wél rekening gehouden mogen worden met het betonaandeeL In de NEN 
worden hier geen beperkingen voor opgelegd. 

Om hier duidelijkheid over te verkrijgen is verschillende literatuur bestudeerd. Hieruit bleek dat ook voor koker
liggers het betonaandeel niet opgeteld mag worden bij het wapeningsaandeeL In de situatie dat dwarskracht en 
torsie gezamenlijk optreden, zal ook voor dwarskracht geen betonaandeel meegerekend mogen worden. 
Zodoende zal op de totale schuifspanning gewapend moet worden. 

Ten slotte dient een grens gesteld te worden aan de maximaal op te nemen schuifspanning. Net als bij dwarskracht 
is ook bij wringing een betondrukdiagonaal aanwezig. Om vroegtijdig bros bezwijken van de drukdiagonaal te 
voorkomen, wordt dezelfde limiet rz aangehouden als bij dwarskracht, vergelijking 3.18. 

(3.18) 

C.4 Wringing gecombineerd met dwarskracht, buiging of normaalkracht 
In de praktijk komt het nooit voor dat een ligger wordt belast op zuivere wringing. In dit hoofdstuk wordt ingegaan 
op een combinatie van wringing met andere belastingtypen. Omdat een kokerligger toegepast zal worden, wordt 
de samenwerking uitgelegd aan de hand van een kokervormige doorsnede. Figuur C.7 illustreert welk gedeelte van 
de koker een specifieke belasting opneemt. 

Figuur C.l- Krachtverdeling op een kokerligger [19] 
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C.4.1 Torsie 
Torsie zal opgenomen worden door de gehele doorsnede. Er geldt dat een constante schuifstroom aanwezig is in 
de wanden. Zodoende zit in de dunste wanden de grootste schuifspanning. Om torsie op te nemen zal drie 
dimensionaal gewapend moeten worden. Torsiewapening bestaat uit langsstaven en beugels. De langsstaven 
worden gelijkmatig verdeeld over de omtrek van de koker. Bij kleine kokers worden de staven vaak 
geconcentreerd in de vier hoeken. De hart op hart afstand van de beugels dient klein gehouden te worden, zodat 
de krachten uit de drukdiagonalen overgedragen kunnen worden op de doorsnede. 

C.4.2 Buiging 
Voor het opnemen van een buigend moment kan het aandeel van de lijven verwaarloosd worden ten opzicht van 
de flenzen. De wapening ten behoeve van het buigende moment zal opgeteld moeten worden bij de langsstaven 
voor het torderende moment. In de gedrukte flens mag de wringwapening gereduceerd worden. 

C.4.3 Dwarskracht 
De schuifspanning ten gevolge van dwarskracht zal alleen worden opgenomen door de lijven van de kokerligger. 
Daarom zullen de lijven gedimensioneerd worden op de som van schuifspanning ten gevolge van wringing en 
dwarskracht. Figuur C.B toont hoe torsie en dwarskracht opgeteld worden in een kokerligger. Wanneer de beton
capaciteit niet afdoende is, zal schuifwapening toegepast moeten worden. Hierbij mag het betonaandeel r 1 niet 
meer meegerekend worden. 

~ 

T + V T+V 
flJ 

J.L flJ 

J'.=.1 

Figuur C.B- Combinatie torsie en normaalkracht in een kokervormige doorsnede 

C.4.4 Normaalkracht 
Een centrisch aangrijpende normaalkracht, bijvoorbeeld ten gevolge van voorspanning, zal gelijkmatig verdeeld 
worden over de gehele doorsnede. De drukspanningen in het beton worden verhoogd waardoor de 
trekspanningen verkleinen. Hierdoor kan de langswapening ten behoeve van zowel het wringende als het 
buigende moment gereduceerd worden. In de norm mag de schuifsterkte ru verhoogd worden met een factor r,., 
vergelijking C.19. In appendix D zal hier nader op ingegaan worden. 

(C.19) 
Waarin: 
r. aandeel van de normaalkracht in de schuifsterkte 
u'- gemiddelde betondrukspanning ten gevolge van de rekenwaarde van de normaalkracht 

C.S NEN 6720 versus Eurocode 2 
Wringing wordt zowel besproken in de Nederlandse Norm (NEN) als in de Eurocode. In de nabije toekomst zal de 
Eurocode de NEN volledig vervangen. Daarom is het interessant om beiden met elkaar te vergelijken. Tevens geeft 
dit extra inzicht in de werking van torsie. Immers, de norm is opgesteld om een veilige inschatting van de 
werkelijkheid te maken en te toetsen. Deze paragraaf zal gericht zijn op de toetsing van de uiterste grenstoestand. 
De invloed van torsie op vervormingen zal in paragraaf C.G aan bod komen. 

Omdat een koker zeer effectief is in het opnemen van torderende momenten, richt deze paragraaf zich uitsluitend 
op de toetsing van kokervormige liggers. In Figuur C.9 is de naamgeving van de afmetingen voor zowel 
rechthoekige als trapeziumvormige doorsneden vastgelegd. 
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Figuur C.9- Kokerligger 

C.5.1 NEN 6720 
In de Nederlandse Norm wordt wringing in liggers behandeld in paragraaf 8.4 en 8.5. Onderscheidt wordt gemaakt 
tussen zuivere wringing en een combinatie van wringing en dwarskracht. Omdat zuivere wringing niet zal optreden 
bij Happy Street, wordt enkel gekeken naar de combinatie. 

In de norm wordt de belasting ten gevolge van wringing vertaald naar een dwarskrachtprobleem. Kokerliggers 
worden hiertoe verdeeld in flenzen en lijven. Deze hebben beide verschillende toetsingscriteria. Voor alle 
onderdelen moet worden voldaan aan eis C.20, welke gelijk is aan de toetsing van doorsneden belast op 
dwarskracht. 

"d ~TU 
Waarin: 
r. rekenwaarde van de schuifspanning 
ru uiterst opneembare schuifspanning 

(C.20) 

De rekenwaarde van de schuifspanning rd wordt berekend met vergelijking C.21. Lijven en flenzen worden apart 
beschouwd. De lijven zullen alle dwarskracht op nemen. Hiertoe wordt de dwarskracht ten gevolge van het 
wringende moment Vrd opgeteld bij de dwarskracht ten gevolge van dwarskracht Vd. Omdat de dwarskracht 
geheel wordt opgenomen door de lijven, is de term Vd bij het berekenen van de flenzen gelijk aan nul. 

v,d +Vd "d = H1 ·d1 

Waarin: 

(C.21) 

v,. rekenwaarde dwarskracht ten gevolgde van het wringende moment in het beschouwde onderdeel 
v. rekenwaarde dwarskracht ten gevolgde van dwarskracht in het beschouwde onderdeel 

H1 totale hoogte van het beschouwde onderdeel (zie Figuur C.9) 

d1 totale dikte van het beschouwde onderdeel (zie Figuur C.9) 

De rekenwaarde van de dwarskracht ten gevolgde van torsie Vrd wordt berekend met vergelijking C.22. Hierbij 
wordt uitgegaan van een gelijke schuifstroom in de wanden, theorie van Bredt. 

H. ·Td 
V: = - ' -

Td 2·A 
t 

Waarin: 
r. rekenwaarde wringend moment 

A, ingesloten oppervlak (oppervlakte binnen gestreepte lijn Figuur C.9) 

(C.22) 

Nu de rekenwaarde van de schuifspanning rd bekend is, dient gecontroleerd te worden of de doorsnede in staat is 
deze spanning op te nemen. Hiertoe dient de uiterst opneembare schuifspanning ru bepaald te worden. Zoals 
reeds vermeld, worden lijven en flenzen op een verschillende wijze getoetst. 

Voor het berekenen van de opneembare schuifspanning van de lijven wordt in de norm doorverwezen naar de 
paragraaf voor dwarskracht in liggers. Het verschil zou moeten zijn dat door torsie het betonaandeel niet meer 
meegenomen mag worden. De rede hiervoor is dat er geen drukboog kan ontstaan door het ontbreken van een 
buigend moment en het ontstaan van spiraalvormige scheuren. Echter, dit wordt voor kokerliggers niet 
voorgeschreven. Daarom in deze paragraaf vergelijking C.25 in plaats van C.16. 
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'ru = 1'1 ~ 1'2 

'ru = 'rs ~ 1'2 

Met: 

1'1 =0,4· fb 

1'2 =0,2·/'b 

of 

v A,. · Z· f. ·sina·(cot8+cota) 
t' = -·-= __.;;.;..__~---'------'-
• b·d b·d 

Waarin: 
r, opneembare schuifspanning door wapening 
TJ opneembare schuifspanning door beton 
Tz schuifspanning waarbij drukdiagonaal bezwijkt 
/b rekenwaarde van de betontreksterkte 
fb rekenwaarde van de betondruksterkte 
V, opneembare dwarskracht door dwarskrachtwapening 
A... doorsnede dwarskrachtwapening per eenheid van lengte 
z 0,9·d 
f, vloeigrens wapeningsstaal 
a hoek tussen dwarskrachtwapening en as constructiedeel; niet kleiner dan 45" 
{J hoek tussen drukdiagonaal en as constructiedeel; tussen 30" en 60" 

(C.23) 

(C.24) 

(C.25) 

(C.26) 

(C.27) 

De maximaal opneembare schuifspanning in de flenzen wordt bepaald met de methode voor schijven. Hiertoe 
wordt de uiterst opneembare schuifspanning in de x- en de y-richting individueel bepaald. De kleinste waarde is 
maatgevend. Ook hier geldt dat een grens r2 aan de maximale schuifspanning wordt gesteld, vergelijking C.28. 

Met ru is de kleinste waarde van: 

t' = Asx. f. - b ·am 0 3· /, 
"" b · cot 8 {: ' b 

A~'~· f. -b·ayd .~-
-r." = ,..0,3 · fb 

Waarin: 

b · tan8 

rekenwaarde van de normaalspanning in respectievelijk x- en v-richting (trekspanning positief, drukspanning negatief) 
aanwezige wapening in respectievelijk x- en v-richting per eenheid van lengte 

(C.28) 

(C.29) 

(C.30) 

Met bovenstaande informatie is een op torsie belaste kokerligger te toetsen. Wat direct opvalt is, dat geen 
wapening is bepaald voor de langsrichting van de ligger. Echter, omdat het torsie betreft, zal driedimensionaal 
gewapend moeten worden. Dit wordt niet duidelijk uit NEN 6720. 

C.5.2 Eurocode 2 
Eurocode 2, paragraaf 6.3 stelt dat constructies belast door evenwichtstorsie, een volledige wringberekening voor 
zowel de uiterste grenstoestand als de bruikbaarheid grenstoestand vereisen. Hierbij mogen de onderdelen 
worden getoetst op basis van dunwandige gesloten doorsneden (theorie van Bredt). 

Bij gebruik van de Eurocode valt direct op dat de vertrouwde vergelijkingen voor dwarskracht een andere vorm 
hebben gekregen dan gewend uit NEN 6720. Dit heeft naast gevolgen voor de toetsing van dwarskracht, ook 
gevolgen voor de toetsing van wringing. Ook in Eurocode 2 wordt het toetsen van op wringing belaste liggers 
zoveel mogelijk vertaald naar een dwarskrachtprobleem. 

De effecten van torsie en afschuiving mogen zijn gesuperponeerd. Hierbij dient dezelfde helling {J tussen ligger-as 
en drukdiagonaal te worden aangenomen. Bij een rechthoekige kokerligger zal de dwarskracht opgenomen 
worden door de twee lijven. Met vergelijking C.31 tot en met C.34 kan de benodigde beugelwapening bepaald 
worden. 



Master's thesis- Happy Street: van staal naar beton 

Schuifkracht ten gevolge van wringing, vergelijking C.32, bij een constante schuifstroom, C.31. 

Td 
Tt;i'd, = 2 · A 

t 

V111 =-r1,1 ·d,·s, 
Waarin: 
r.,, schuifspanning ten gevolge van wringing 

Schuifkracht ten gevolge van dwarskracht per lijf, C.33. 

vd·tot V=-·
d 2 

Waarin: 
Vd;tot totale dwarskracht op te nemen door totale doorsnede 
Vd dwarskracht op te nemen door één lijf 

Hiermee is de vereiste beugelwapening te bepalen met vergelijking C.34. 

A,..,= Vd +V111 

s s1 • fv ·cot() 
Waarin: 
A,. dwarskrachtwapening per eenheid van lengte 
s hart op hart afstand dwarskrachtwapening (=beugels) 
{) hoek tussen drukdiagonaal en as constructiedeel: 1,0 s cot {) :s 2,5 7 45" ~ {) ~ 21,8" 

(C.31) 

(C.32) 

(C.33) 

(C.34) 

De flenzen zullen ook schuifkracht ten gevolge van wringing opnemen. De beugels worden bepaald met 
vergelijking 3.35. Omdat de flenzen geen schuifkracht ten gevolge van dwarskracht opnemen, is de term Vd 
weggevallen. 

A,. vtd 
- = ----==---

5 s, · fv ·cot() 
(C.35) 

Elementen belast door torsie dienen drie dimensionaal gewapend te worden. Zodoende zal ook langswapening 
toegevoegd moeten worden. Deze wordt bepaald voor de gehele doorsnede en dient gelijkmatig verdeeld te 
worden over de omtrek. Extra aandacht moet worden besteed aan de hoekstaven. Bij kleine kokers wordt de 
langswapening vaak geconcentreerd in de hoeken aangebracht. Met vergelijking C.36 kan de vereiste 
langswapening berekend worden. Deze mag op de met druk belaste zijden worden gereduceerd in verhouding tot 
de beschikbare drukkracht. In op trek belaste randen dient de wapening te worden opgeteld bij de 
buigtrekwapen ing. 

A,,. fv Td 
--=--·cotO 

uk 2·A 
(C.36) 

Waarin: 
A,1 vereiste dwarsdoorsnede van de langswapening voor wringing 
u, omtrek ingesloten oppervlakte A, 

Ten slotte wordt in verband met het bezwijken van de betondrukdiagonaal ook in Eurocode 2 een grens gesteld 
aan de maximale opneembare schuifspanning, vergelijking C.37. 

_!g__ +~~l,O 
TRd;max VRd;max 

Met: 
TRd;max =2 · V · «cw · fcd · A1 ·d1 sinfJ ·cos(J 

a ·d ·S. ·V· /, \1. = CWII cd 

Rd;max COt{)' tan{) 

(C.37) 

(C.38) 

(C.39) 
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Waarin: 
T114._ rekenwaarde van de maximale wringweerstand 
V~ct.- rekenwaarde van de maximale dwarskrachtweerstand 
v sterktereductiefactor voor beton gescheurd door dwarskracht 
aa. factor waarmee met de spanning In de op druk belaste rand rekening is gehouden 
fm rekenwaarde druksterkte van beton:f,Jl,S 

De Eurocode sluit het hoofdstuk over wringing af met een opmerking over wringing met belemmerde welving. De 
Eurocode stelt: 'Voor gesloten dunwandige doorsneden en massieve doorsneden mag belemmerde welving in het 
algemeen worden verwaarloosd' [4]. Ook in NEN 6720 wordt een overeenkomstige opmerking geplaatst. De 
spanningen als gevolg van verhinderde welving worden daarom niet beschouwd. 

C.5.3 Discussie 
Een groot verschil tussen de Eurocode en NEN is de schrijfwijze. Naar mijn mening geeft in het geval van 
dwarskracht de NEN 6720 een beter inzicht wat er precies getoetst word. Er wordt duidelijk onderscheid gemaakt 
in de verschillende spanningen. Zodoende is direct duidelijk wat overschreden wordt. In Eurocode 2 worden direct 
wapeningshoeveelheden berekend. Dit heeft tot gevolg dat af en toe niet duidelijk is wat wel en wat niet klopt in 
de doorsnede. 

Wat betreft wringing hanteert de Eurocode een eenduidige methode. Zowel massieve als holle doorsneden 
worden berekend volgens het principe van een dunwandige doorsnede. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een 
effectieve wanddikte. Dit maakt het zeer overzichtelijk. 

Uit de NEN wordt niet duidelijk dat de opneembare schuifspanningen door het betonaandeel r1 in de situatie van 
torsie ook voor kokers slechts 0,31b is. Uit de literatuur is gebleken dat dit wel zou moeten. Ook wordt in de NEN 
niet expliciet langswapening voorgeschreven. Toch zal wringing altijd drie dimensionaal gewapend moeten 
worden. De Eurocode behandelt beide eisen wel expliciet . 

C.6 Torsiestijfheid en vervormingen 
De torsieweerstand Gft beschrijft het verband tussen hoekverdraaiing per eenheid van lengte en het 
torsiemoment, zie vergelijking C.40. De torsieweerstand is het product van het torsietraagheidsmoment ft en de 
glijdingsmodulus G. Beide zijn beïnvloedbaar door de constructief ontwerper. Het traagheidsmoment is afhankelijk 
van de vorm en grootte van de doorsnede. De glijdingsmodulus wordt berekend aan de hand van de 
elasticiteitsmodulus, welke onder andere afhankelijk is van de materiaalkeuze. 

dtpT Td 
--=-
dl G/1 

Waarin: 
cp, 
Td 
e 
G 

'· 

hoekverdraaiing ten gevolge van het wringend moment 
rekenwaarde wringend moment 
lengte element waar het wringende moment op werkt 
glijdingsmodulus 
torsietraagheidsmoment 

(C.40) 

Uit verschillende bronnen [15,19] blijkt dat gescheurd beton een torsiestijfheid heeft welke vele malen lager is dan 
de engescheurde doorsnede. Deze neemt af tot circa 1/5 à 1/8 van de engescheurde doorsnede. Zodoende lijkt 
het verplicht er zorg voor te dragen dat de doorsnede ongescheurd blijft. In deze paragraaf wordt uitgegaan van de 
engescheurde doorsnede en worden de elasticiteitsmodulus E en daarmee de glijdingsmodulus G als constant 
beschouwd. 

De vervormingen ten gevolge van wringing zijn bij evenwichtstorsie niet te verwaarlozen. Happy Street wordt door 
meerdere factoren belast met wringende momenten. De expositiehuisjes welke op uitkragende platformen 
gepositioneerd zijn, zullen door de zwaartekracht een torderend moment om de brugligger veroorzaken. 
Daarnaast is de straat gekromd. Hierdoor zullen het eigen gewicht van de ligger en de veranderlijke 
bezoekersbelasting ook een torderend moment in de koker veroorzaken. Bovendien wordt het torderende 
moment versterkt wanneer de platformen in de buitenbocht zijn gepositioneerd. 
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Door de wringende momenten zal de brugligger willen roteren. Dit heeft tot gevolg dat de platformen gaan 
meedraaien. Dit wordt het kwispel-effect genoemd. Door de grote overstekken, wordt bij een kleine 
hoekverdraaiing de uitbuiging van het uiteinde van de platformen al snel groot. Behoud van de torsiestijfheid van 
de brugligger is daarom zeer belangrijk. 

C.6.1 Invloed doorsnedevorm op torsietraagheidsmoment 
In Theorie en praktijk van het gewapende beton [3] zijn de formules uiteengezet voor het berekenen van het 
torsietraagheidsmoment voor verschillende vormen. Met behulp van het programma Excel is onderzocht wat de 
invloed is van de vorm van de doorsnede op het torsietraagheidsmoment. Figuur C.10 toont een grafiek met het 
torsietraagheidsmoment van verschillende vormen waarvan het doorsnedenoppervlak wordt vergroot. Als 
hoofdvormen zijn aangenomen: 

!: 
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I! 
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0 ... 

Rond massief 
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Vierkant hol met wanddikte d: 100 mm, 200 mm en 300 mm 
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Figuur C.lO- Torsietraagheidsmoment voor verschillende doorsneden 

1,2 1,4 1,6 

Uit Figuur C.10 wordt direct duidelijk dat een holle doorsnede bij eenzelfde materiaalverbruik leidt tot een groter 
torsietraagheidsmoment. Door het materiaal verder naar de buitenkant van de doorsnede te brengen, wordt de 
ingesloten oppervlakte Ar groter en zal het torsietraagheidsmoment hoger zijn. 

Een verklaring hiervoor wordt geïllustreerd met Figuur C.11. Wanneer het torderende moment wordt opgevoerd, 
dan is de hoekverdraaiing van een holle doorsnede gelijk aan een massieve doorsnede. Dit komt doordat bij een 
op torsie belaste massieve doorsnede, op een zeker moment de kern loskomt van de buitenste schil. Zodoende zal 
de kern niet langer bijdragen aan de wringstijfheid . Voor kort durende belastingen zal de massieve doorsnede zich 
nog stijver gedragen. Echter, wordt de belasting opgevoerd dan werkt de kern niet langer mee. In Eurocode 2 
worden massieve doorsneden getoetst door middel van een effectieve wanddikte. De invloed van de kern wordt 
dan niet meer meegenomen. Tevens wordt het hierdoor mogelijk om de theorie van Bredt toe te passen. Dit leidt 
tot eenduidige toetsingscriteria voor betonconstructies belast door wringing. 
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Figuur C.11- Torsiestijfheid voor holle en massieve doorsnede [19] 

de 
dx 

Naar aanleiding van dit resultaat is nader onderzoek gedaan naar holle rechthoekige doorsneden. Het 
oorspronkelijke ontwerp van Happy Street heeft een hoogte van 1200 mm. Het brugdek is 5000 mm breed en de 
onderflens heeft een breedte van 2400 mm. Het onderzoek is toegespitst op doorsneden met ongeveer deze 
afmetingen. 

Ten behoeve van dit onderzoek is een sheet opgesteld waarin het torsietraagheidsmoment van rechthoekige en 
trapeziumvormige doorsneden berekend kan worden. Wanneer een aanname wordt gedaan voor de breedte van 
de onderflens H1, de breedte van de bovenflens H3, de hoogte van de koker H2 en de wanddiktes d1, d2 en d3, dan 
wordt het torsietraagheidsmoment bepaald. 

In Figuur C.12 is een tabel weergegeven met hierin de invoer van de verschillende doorsnede grootheden. Deze 
zijn met elkaar gecombineerd zodat 108 verschillende doorsneden ontstaan. In de grafieken is het 
torsietraagheidsmoment uitgezet tegen de omtrek van de ingesloten doorsnede Ur, het ingesloten oppervlak Ar en 
het totale betonoppervlak Aror. 
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Geconcludeerd wordt dat een vergroting van de doorsnede, niet zondermeer leidt tot een verhoging van het 
torsietraagheidsmoment. Dit komt doordat een vergroting van het betonoppervlak binnen eenzelfde 
buitenomtrek, leidt tot een verkleining van de ingesloten oppervlakte Ar en de ingesloten omtrek Ur. Hierdoor is 
het toevoegen van materiaal minder effectief. 

Wel is in alle drie de grafieken een duidelijk stijgende trend waarneembaar. Hieruit blijkt dat met minder materiaal 
een vergelijkbaar of zelfs hoger torsietraagheidsmoment bereikt kan worden. Dus door het materiaal op de juiste 
plaats aan te brengen wordt de stijfheid vergroot. In de ontwerpfase zal een afweging gemaakt moeten worden 
tussen het toevoegen van extra materiaal en het benodigde torsietraagheidsmoment. 

C.6.2 Torsietraagheidsmoment in ESA PT 
Omdat gebruik gemaakt zal worden van het rekenprogramma Scia ESA PT, is het torsietraagheidsmoment uit de 
theorie vergeleken met de waarde welke door het programma wordt berekend. ESA geeft twee mogelijkheden 
voor het berekenen van het torsietraagheidsmoment. Standaard wordt het torsietraagheidsmoment bepaald aan 
de hand van formules. Uit de handleiding blijkt dat deze ongeveer overeenkomen met de formules uit [3]. Verschil 
is dat ESA in de formule van Bredt niet de effectieve breedte en hoogte aanneemt, maar de totale breedte en 
hoogte van het element. Daar deze voorkomen in de noemer, leidt dit tot kleinere waarden van het 
torsietraagheidsmoment. 

De tweede mogelijkheid is het maken van een eindige elementenberekening. Deze functie kan worden aangevinkt 
bij de eigenschappen van de doorsnede. De gebruiker dient het de netgrootte n in te geven, waarna ESA de 
doorsnede eigenschappen berekent. 

Het torsietraagheidsmoment is met ESA bepaald voor verschillende doorsneden. In Tabel C.1 zijn de waarden 
uiteengezet. Van links naar rechts is het torsietraagheidsmoment bepaald volgens de formules [3], de standaard
waarde uit ESA en met een eindige elementen berekening uitgevoerd door ESA met een netgrootte n van 10, 50 en 
100. 

Massief 300x600 3,7039E-03 3,7049E-03 3,6965E-03 3,6528E-Q3 3,6528E-03 
Massief 400x400 3,6096E-Q3 3,5994E-Q3 3,5912E-03 3,5147E-03 3,5147E-03 
Massief rond D=1000 9,8175E-02 9,8175E-02 9,8266E-02 1,0249E-01 1,1151E-01 
Hol2000x1000x150x150 2,7475E-01 2,4728E-01 2,8757E-01 2,6879E-01 2,674SE-01 
Hol2000x1000x200x150 2,9822E-01 2,5550E-01 3,0540E-01 2,8490E-01 2,8554E-01 
Hol2000x1000x150x200 3,3154E-01 2,7310E-01 3,2366E-01 3,0141E-01 3,0139E-01 
Hol1500x800x100x100 9,1467E-02 8,3513E-02 9,4305E-02 8,8345E-02 8,8823E-02 

Geconcludeerd wordt dat voor massieve doorsneden de standaardwaarde identiek is aan de berekende waarde 
met de formules. Uit de handleiding van ESA blijken deze formules hetzelfde te zijn. Dit resultaat was dus te 
verwachten. Het torsietraagheidsmoment van de holle doorsneden blijkt iets lager uit te vallen. Dit komt doordat 
ESA de totale hoogte van de doorsnede aanneemt in plaats van de effectieve afmetingen. 

De eindige elementen berekeningen leiden tot verschillende resultaten. Het torsietraagheidsmoment van de 
massieve rechthoekige doorsneden wordt kleiner terwijl deze bij de massief ronde doorsnede juist stijver wordt. 
De holle doorsneden worden door de eindige elementen berekening stijver berekend dan standaardwaarde uit 
ESA. Toch is deze waarde nog altijd minder groot dan wordt berekend met de formule van Bredt. Een fijner net, 
leidt tot een hoger traagheidsmoment. Uitzondering hierop vormt de ronde ligger. Een verklaring hiervoor zou 
kunnen zijn dat ESA vierkante eindige elementen gebruikt. Hierdoor zijn bij de ronde ligger aan de gehele rand 
misvormde elementen aanwezig. Dit vermindert de nauwkeurigheid van het resultaat. 

Voorlopig zal bij het maken van de berekeningen in ESA gebruik gemaakt worden van de standaardwaarde uit het 
programma. Hierdoor worden in ieder geval geen onveilige berekeningen gemaakt. Door het bepalen van een 
juiste netfijnheid kan de torsiestijfheid uit de formule van Bredt worden benaderd. Indien noodzakelijk zal deze 
eindige elementen berekening uitgevoerd worden tijdens de uitwerking. 
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C.6.3 Gescheurd beton 
Zoals reeds vermeld, heeft gescheurd beton een significant lagere torsiestijfheid dan ongescheurd beton. De 
relatie tussen het torsiemoment en de hoekverdraaiing wordt afgebeeld in Figuur C.13. Hierin is duidelijk 
waarneembaar dat de torsiestijfheid sterk afneemt nadat het beton scheurt. Het is daarom bijzonder belangrijk er 
zorg voor te dragen dat beton onderhevig aan evenwichtstorsie niet scheurt. Hiermee wordt de torsiestijfheid 
gewaarborgd. In paragraaf C.7 is met ESA nader onderzoek gedaan naar de torsiestijfheid van gescheurd beton. 
Met een vakwerkmodel is getracht gescheurd beton te modelleren. 

Een mogelijkheid om het beton ongescheurd te houden is het toepassen van voorspanning. De invloed van 
voorspanning op de toelaatbare schuifspanningen zal besproken worden in appendix D. 

Een andere oplossing zou wellicht vezel versterkt beton zijn. De toepassing van vezels in beton hebben positieve 
invloed op de samenhang en de scheurvorming. Hierdoor wordt een hogere treksterkte bereikt waardoor het 
beton minder snel scheurt. Hiermee zal een ligger ook de torsiestijfheid behouden. Omdat vezel versterkt beton 
nog in de kinderschoenen staat en zodoende nog te veel onzekerheden met zich mee brengt, is afgezien van het 
gebruik van dit materiaal. 

ongescheurde fase 

Figuur C.13 - Torsiestijfheid in engescheurde en gescheurde fase [19] 

C.7 Deelstudie gescheurde torsieligger 
De torsiestijfheid van gescheurd beton is aanzienlijk kleiner dan de torsiestijfheid van ongescheurd beton. De 
literatuur [14,19] stelt dat de torsiestijfheid van gescheurd beton slechts 1/5 à 1/8 bedraagt van de engescheurde 
doorsnede. In deze paragraaf zal met de vakwerkanalogie de afname nader onderzocht worden. 

C.7.1 Uitgangspunten 
Doel: 

De afname van de torsiestijfheid bepalen van een gescheurde ligger ten opzichte van een engescheurde 
betonnen ligger. 
Bepalen hoe de torsiestijfheid van een gescheurde ligger beïnvloedbaar is. 

Onderzoeksmiddel: 
Er is gebruik gemaakt van het rekenprogramma SCIA ESA PT (2006). 

Opzet: 
Als mechanica schema is een uitkragende ingeklemde ligger met lengteL aangenomen. Aan het uiteinde grijpt een 
torderend moment Taan. 

L 

Figuur C.14 - Ingeklemde ligger 

T 
<l--<1---
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Met ESA zijn de hoekverdraaiingen ten gevolge van een torderend moment op een gescheurde en engescheurde 
doorsnede met elkaar vergeleken. Met vergelijking C.41 kan de t orsieweerstand Glr bepaald worden. 

Gl = T ·t 
t rp (C.41) 

Aanname engescheurde doorsnede: 
Een kokerligger met bepaalde hoogte H2, breedte H1 en wanddikte dis ingevoerd in ESA. De glijdingsmodulus Gen 
het torsietraagheidsmoment Ir worden automatisch door ESA bepaald. Na het verkrijgen van de resultaten kan 
deze torsieweerstand gecontroleerd worden met vergelijking C.41. 

Aanname gescheurde doorsnede: 
Bij een gescheurde betonnen ligger belast op torsie, lopen de scheuren spiraalsgewijs over de ligger. Zodoende kan 
de ligger gemodelleerd worden als een drie dimensionaal vakwerk. Het vakwerk bestaat uit drukdiagonalen van 
beton en langsstaven en beugels van staal. De drukdiagonalen lopen in een spiraal om de ligger, evenwijd ig aan de 
scheuren. 

Bij het invoeren van het vakwerk is aangenomen: 
De scheuren in zowel de lijven als flenzen lopen onder een hoek van 45 graden; 
De wapening is geplaatst in het midden van de wanden; 
Alle verbindingen zijn scharnierend. 

De langsstaven zijn geconcentreerd in de vier hoekpunten. Hiertoe is de totale oppervlakte van het wapeningsstaal 
bepaald en over de vier staven verdeeld. 

De beugelwapening wordt geconcentreerd in verticale en horizontale staven loodrecht op de langsstaven. De 
afstand tussen de staven is gelijk aan de hoogte of breedte van de ligger omdat de scheuren onder een hoek van 

45 graden zijn aangenomen. 

De drukdiagonalen zijn gemodelleerd in beton. De dikte is gelijk aan de wanddikte van de koker. De hoogte wordt 
bepaald door h = sin45 · h.o.h., zie Figuur C.15. 

h 

'~ 

h.o.h. 

Figuur C.15- Vakwerk gescheurd beton 

C. 7.2 Invoer 
Afmetingen 
Er is onderscheidt gemaakt in een vierkante een rechthoekige kokerligger. Beide zijn uitgevoerd in wanddiktes van 
100 mm en 150 mm. Het vakwerk is opgesteld in het hart van de wanden van de kokerligger. Tabel C.2 toont de 
doorsneden welke zijn ingevoerd. 

De sterkteklasse is C53/65. De glijdingsmodulus wordt automatisch afgeleid van de elasticiteitsmodulus, 
vergelijking C.42. Omdat het in dit onderzoek gaat om verhoudingen, is de exacte waarde niet van belang. Daarom 
is de standaardwaarde van de elasticiteitsmodulus uit ESA aangehouden. Deze is gelijk aan E'b = 38500 N/mm

2
• 

G = E met v = 0,2 voor beton (C.42) 
2· (1+v) 
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2. 
3. 
4. 

1050 
2100 
2150 

Wapening 
Langsstaven 

1050 

900 
950 

150 

100 
150 

Als wapeningspercentage is 2,5% aangenomen. 

t . 

16041,7 2737837 
16041,7 3974171 

# 1. ( 1000 ·1000-800 · 800) · ;Ó~ = 9000 mm2 -7 per hoek: 2250 mm2 

# 2. (1050·1050-750· 750)· ;~ =13500 mm2 -7 per hoek: 3375 mm2 

# 3. ( 2100 · 900-1900 · 700) · ;~ = 14000 mm2 -7 per hoek: 3500 mm2 

# 4. ( 2150 · 950-1850 · 650) · ;~ = 21000 mm2 -7 per hoek: 5250 mm2 

Beugels 

-7 ~ =2 · ~2~0 
= 54 mm 

-7 ~ =2 · ~3~5 =66 mm 

-7 ~ =2-~3~00 =67 mm 

-7~=2·~5~0 =82mm 

Voor het overbrengen van de drukkracht uit de diagonaal op de doorsnede, dienen beugels bij torsie dicht bij 
elkaar geplaatst te worden. Er is uitgegaan van beugels~ 10- 60. 

# 1, 2. Beugels hart op hart 900 mm (lijven en flenzen) 
-7 900/60 = 15 beugels per 900 mm. 

-7 Equivalent aan staaf: 15·8·52 =1021 mm2 -7 ~ =2·~1o;1 =36 mm 

# 3, 4. Beugels hart op hart 800 mm (lijven) 
-7 800/60 = 13,3 beugels per 800 mm 

-7 Equivalent aan staaf: 13,3·8·52 =1047 mm2 -7 ~ =2· ~10:7 =37 mm 

Beugels hart op hart 2000 mm (flenzen) 
-72000/60 = 33,3 beugels per 2000 mm 

-7 Equivalent aan staaf: 33,3 · 8 · 52 = 2618 mm2 -7 ~ = 2 · ~2S,:8 = 58 mm 

Overspanning 
Als lengte van de uitkraging is een veelvoud van de breedte van de flens aangehouden. Zodoende ontstaat een 
volledig vakwerk, zie Figuur C.16. Per ligger zijn twee verschillende lengtes onderzocht. Voor de situatie 
ongescheurd beton is dit in principe overbodig daar de hoekverdraaiing en derhalve de torsieweerstand recht
evenredig is met de lengte, zie vergelijking 4.1. Echter, omdat de werking van ESA bij torderende momenten 
nochtans onbekend is, kan dit dienst doen als een controle van het model en het rekenprogramma. 

Voor de vierkante ligger is een lengte van 9,0 meter en 18,0 meter onderzocht. 
Voor de rechthoekige ligger is een lengte van 8,0 meter en 16,0 meter onderzocht. 

Inklemming 
De inklemming van de engescheurde ligger kan eenvoudig gemodelleerd worden door alle vrijheidsgraden vast te 
zetten. Zodoende ontstaat een mechanica schema als in Figuur C.14. 

Voor de gescheurde ligger is een inklemming gemodelleerd door ter plaatse van de vier hoekpunten van de ligger 
een scharnier te plaatsen, zie Figuur C.16. 
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Torderend moment 
Op de vierkante liggers is een torderend moment van 63,9 kNm gezet. Hiertoe worden in de gescheurde 
doorsnede vier puntlasten van 35,5 kN ingevoerd. Deze maken beide een koppel van 35,5·0,9 = 31,95 kNm. In 
Figuur C.16 wordt getoond hoe de puntlasten zijn aangebracht op het model. 

Op de rechthoekige liggers is een torderend moment van 64,0 kNm geplaatst. Hiertoe worden in de gescheurde 
doorsnede evenwijdig aan de korte zijde twee puntlasten van 16,0 kN ingevoerd en twee puntlasten van 40 kN 
evenwijdig aan de lange zijde. Hierdoor ontstaat een koppel van 16,0·2,0 = 32,0 kNm en van 40,0·0,8 = 32,0 kNm. 

Figuur C.16- Vakwerk als gescheurd beton 

C. 7.3 Resultaten 
De hoekverdraaiing van de engescheurde doorsnede kan direct bepaald worden met ESA. Echter, bij de 
engescheurde ligger was dit niet mogelijk. Daarom is de verticale verplaatsing van de hoekpunten van de 
bovenflens bepaald. Door de zakking van het ene hoekpunt en de stijging van het andere hoekpunt bij elkaar op te 
tellen en deze te delen door de breedte van het lijf, wordt de hoekverdraaiing benaderd. Een voorbeeld zal dit 
verduidelijken. 

Als voorbeeld wordt de ligger met een doorsnede van 1000x1000x100 mm en een overspanning van 18,0 meter 
genomen. De verticale zakking van het linker hoekpunt is 4,49 mm. Vanzelfsprekend is de verticale stijging van het 
rechterpunt hieraan gelijk. De hart op hart afstand van de lijven is 900 mm. Zodoende is de hoekverdraaiing gelijk 
aan: (4,49·2)/0,9=9,98mrad. 

De resultaten staan samengevat in Tabel C.3. 

Tabel C.3- Resultaten gescheurd~! fjgger belast door een torderend moment 

Vierkant Rechthoek 

Ongescheurd: 

18 
Gescheurd: 9 4,84 Gescheurd: 

18 9,98 

9 0,113 = 1/8,9 
= 1/9,1 

18 
Gescheurd: 9 4,09 Gescheurd: 

18 8,44 
Verhouding 0/G: 9 0,093 = 1/10,7 Verhouding 0/G: 

18 0,091 = 1/11,0 

16 
8 
16 
8 

16 
8 
16 

1,15 
2,36 

0,163 = 1/6,2 
0,158 = 1/6,3 

1,93 
0,137 = 1/7,3 
0,134 = 1/7,5 
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C.7.4 Conclusie 
De resultaten blijken de literatuur redelijk te benaderen. Het traagheidsmoment van het gescheurde beton wordt 
lager. Het effect is iets sterker dan eerder is beschreven. Echter, bij dit onderzoek dienen enkele kanttekeningen 
gemaakt te worden welke van invloed zijn op het resultaat. 

Wanneer het materiaal verder naar de buitenkant is geplaatst, is de afname van de torsiestijfheid minder groot. 
Een verklaring hiervoor kan zijn dat de wapening in het hart van de middellijn is aangehouden en de omtrek van 
het ingesloten oppervlak gelijk is gehouden. Hierdoor wordt de wapening in de dunne wand beter aan de 
buitenkant en dus gunstiger geplaatst dan in de dikke wand. 

Het gescheurde beton is gebaseerd op aannames voor de langsstaven en de beugelwapening. Bij vergroten van de 
wapening wordt de stijfheid, en zodoende ook de torsieweerstand van het vakwerk groter. Het resultaat is dus te 
beïnvloeden. Dit zal in pargraaf 0 nader bekeken worden. 

Daarnaast treedt er een verschil op met de werkelijkheid doordat de gescheurde doorsnede wordt 
gedimensioneerd als een drie dimensionaal vakwerk met scharnierende knooppunten. De verschillen staan reeds 
vermeld in het afstudeerverslag van M. Ruijs (2002) [26). 

In werkelijkheid heeft het kokervormige vakwerk geen scharnierende knooppunten. 
Deuvelwerking van de wapening geeft extra wringcapaciteit. 
Wrijving in de ruwe scheurvlakken geeft extra wringcapaciteit. 
In de hoeken van de kokervormige doorsnede van het element veroorzaakt het wringend moment T 
trekspanningen. De voorspanning geeft hier echter drukspanningen. Als de totale spanningen in de hoeken 
de trekspanningen van het beton niet overschrijden, ontstaan hier geen trekscheuren. Deze engescheurde 
hoeken geven dan extra wringcapaciteit. 

C. 7.5 Optimalisatie 
Er zijn verschillende mogelijkheden om de torsieweerstand van de gescheurde doorsnede te vergroten. Ten eerste 
is voorspannen een mogelijkheid. Hierdoor worden de trekspanningen in het beton verlaagd en zal scheurvorming 
uitblijven. Dit heeft tot gevolg dat met een hogere torsiestijfheid gerekend kan worden. 

Een andere mogelijkheid is vergroten van de beugels, langsstaven of diagonalen. Bijvoorbeeld door grotere of 
meer beugels toe te passen, het wapeningspercentage te vergroten of door de sterkteklasse te verhogen. De 
invloed van deze opties zal onderzocht worden in deze paragraaf. 

Omdat de lengte van de uitkraging slechts beperkte invloed heeft op het resultaat wordt alleen de korte ligger 
bekeken. Ook worden alleen de doorsneden met een wanddikte van 100 mm nog onderzocht. Blijven er twee 
liggers over: 1000x1000x100 van 9,0 meter lang en 2000x900x100 van 8,0 meter lang. 

Verhogen wapeninaspercentage 
Het wapeningspercentage wordt verhoogd van 2,5% naar 3,5% (voor C53/65 is 3,6% het maximale percentage). 

Vierkant: 

(1000 ·1000-800·800)· :~~ =12600 mm
2 7 per hoek: 3150 mm

2 7 0 =2 · ~22;0 =63 mm 

Hoekverdraaiing: 
Nieuwe verhouding: 

Rechthoek: 

4,44 mrad i.p.v. 4,84 mrad 
0,546/4,44 = 1/8,1 

(2100 ·900-1900· 700) · :~~ =19600 mm
2 7 per hoek: 4900 mm

2 7 0 =2 · ~4~0 =79 mm 

Hoekverdraaiing: 
Nieuwe verhouding: 

1,02 mrad i.p.v. 1,15 mrad 
0,187/1,02 = 1/5,5 
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Meer beugels 
Als uitgangspunt zijn beugels {610-60 toegepast, dit wordt veranderd naar beugels 012-60. 

# 1 Beugels hart op hart 900 mm (lijven en f lenzen) 
~ 900/60 = 15 beugels per 900 mm. 

~ Equivalent aan staaf: 15 · 1r • 62 = 1696 mm
2 ~ 0 = 2. ~1S:6 = 46 mm 

# 3 Beugels hart op hart 800 mm (lijven) 
~ 800/60 = 13,3 beugels per 800 mm 

~Equivalent aan staaf: 13,3·7r ·62 =1508 mm
2 ~ 0 =2 · ~1~8 = 44 mm 

Beugels hart op hart 2000 mm (flenzen) 
~2000/60 = 33,3 beugels per 2000 mm 

~Equivalent aan staaf: 33,3 · tr·62 =3770 mm
2 ~ 0 =2 · ~3~0 =69 mm 

Vierkant: 
Hoekverdraaiing: 
Nieuwe verhouding: 

Rechthoek: 
Hoekverdraaiing: 
Nieuwe verhouding: 

Vergroten diagonalen 

4,13 mrad i.p.v. 4,84 mrad 
0,546/4,13 = 1/8,6 

1,00 mrad i.p.v. 1,15 mrad 
0,187/1,00 = 1/5,3 

Door staal toe te voegen aan de diagonalen, bijvoorbeeld door profielen in te storten, wordt de capaciteit van de 
diagonalen vergroot. Dit kan gemodelleerd worden door de betonafmeting te vergroten. 

Hiertoe wordt de dikte van de betondrukdiagonaal verdubbeld van 100 mm naar 200 mm. 

Vierkant: 
Hoekverdraaiing: 
Nieuwe verhouding: 

Rechthoek: 
Hoekverdraaiing: 
Nieuwe verhouding: 

Conclusie 

4,44 mrad i.p.v. 4,84 mrad 
0,546/4,44 = 1/8,1 

1,07 mrad i.p.v. 1,15 mrad 
0,187/1,07 = 1/5,7 

Geconcludeerd kan worden dat wanneer beton scheurt, de torsiestijfheid flink terugloopt. Zowel dit onderzoek als 
de literatuur bevestigen dit gedrag. Door het verhogen van het aantal beugels of het wapeningspercentage is de 
afname te verkleinen. Echter, het resultaat zal nooit lijden tot de hoge torsiestijfheid van ongescheurd beton. 
Daarom zal het voor het ontwerp van Happy Street van belang zijn om scheurvorming te voorkomen. Dit zal de 
vervormingen beperken en de afschuifcapcaciteit zal significant toenemen, zie appendix D. 
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BIJLAGE D- CIRKEL VAN MOHR 

Wanneer een schuifspanning aanwezig is in de doorsnede, zijn de hoofdtrek- en hoofddrukspanningen te bepalen 
met de cirkel van Mohr. Hiermee kan de invloed van voorspanning op de schuifsterkte nader bestudeerd worden. 

In een situatie dat een ligger wordt belast op afschuiving en geen trek of drukspanningen in de ligger aanwezig zijn, 
dan kan een cirkel getekend worden als in Figuur D.l Deze situatie zal niet snel ontstaan daar bij het introduceren 
van een schuifspanning, vaak ook momenten en hiermee gepaarde trek- en drukspanningen ontstaan. Toch biedt 
dit een goed startpunt voor deze studie. 

r 6,0 
Geen voorspanning 

r.,. r)IX 

a'b (drutl P2 p, ob ltretl 

-15,0 -10,0 6,0 

3,8 

6,0 

Figuur 0.1- Geen voorspanning 

Wordt de ligger voorgespannen in de langsrichting, dan zal een normaal drukspanning in de ligger worden 
geïntroduceerd. Dit heeft tot gevolg dat de hoofdtrekspanning pl af zal nemen, Figuur D.2. Hierdoor zal het beton 
minder snel of niet scheuren. Tevens zijn minder beugels noodzakelijk. 

r 6,0 
Voorspanning in langsrichting 

3,8 

o'b ldrutl P2 p, Ob ltrKJ 

I I I I I I I I 
-15,0 -10,0 6,0 

3,8 

6,0 

Figuur 0.2- Voorspanning in één richting 

Wordt de voorspanning in de langsrichting verder opgevoerd dan zal de hoofdtrekspanning kleiner worden. Echter, 
de hoofdtrekspanningen zullen nooit geheel geëlimineerd worden. In Figuur D.3 is de drukspanning verdubbeld 
ten opzichte van Figuur D.2. 
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r 6,0 

. 6,0 

Figuur 0.3 - Voorspanning in één richting, verdubbeld 

Door ook voorspanning aan te brengen loodrecht op de langsrichting, kan de trekspanning geheel geëlimineerd 
worden, zie Figuur D.4. Met relatief weinig voorspanning, kan een flinke reductie van de hoofdtrekspanningen 
gerealiseerd worden. 

r 6,0 
Voorspanning in twee richtingen 

3,8 

Pz 

-15,0 -10,0 6,0 

3,8 

6,0 

Figuur 0.4- Voorspanning in twee richtingen 

Dit kan ook andersom uitgelegd worden. Door een maximum te stellen aan de hoofdtrekspanning kunnen cirkels 
vanuit dit punt getekend worden. Zodoende kan snel bepaald worden welke normaalkracht benodigd is voor het 
opnemen van een bepaald schuifspanning, zie Figuur D.S. 

a'btdrui!J Pz 
+-+---+--t-4-'1--+--+--+-'1- +--+--+-'1-+ 

-15,0 

p, ab tt"*l 
+--~<--+-+-+-+ 

6,0 

Figuur 0.5 - Cirkel van Mohr vanuit een vastgestelde trekspanning. 

Deze theorie vindt ook zijn weerslag in NEN 6720 - 8.2.3.2 en 8.2.3.3. Wanneer voorgespannen beton wordt 
toegepast, mag met een verhoogde waarde van de schuifsterkte gerekend worden. Als strenge eisen worden 
gesteld aan de buigtrekspanningen dan mag met nog een hogere waarde gerekend worden. Deze formule 
beschrijft exact de theorie van de Cirkel van Mohr. 
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APPENDIX E- REKENMODEL TC 

Bronnen: [5, 11, 16, 22, 24, 25, 32, 34, 38, 39, 40, 44, 46) 

In deze bijlage wordt het alternatieve ontwerp toegelicht dat is gepresenteerd tijdens het tussencolloquium. Dit 
ontwerp heeft in de eindfase als basis gediend voor de technische uitwerking. 

E.l Doorsnede brugligger 
Een gesloten doorsnede is zeer effectief in het opnemen van torderende momenten, zie appendix C. Daarom is 
een koker als uitgangspunt genomen bij het ontwerpen van de doorsnede van de brugligger, zie Figuur E.l. 

De staaldoorsnede betond uit zeven verschillende elementen welke gecombineerd werden tot een vijf meter 
breed wegdek. Beton biedt de mogelijkheid de brugligger uit één geheel te laten bestaan. 

De basis wordt gevormd door een meercellige kokerligger. Deze is zeer effectief in het opnemen van torderende 
momenten. Daarnaast zijn meer lijven beschikbaar voor het opnemen van de dwarskracht. De binnenste twee 
lijven zijn zodanig gepositioneerd dat deze de belasting direct afdragen op de kolommen. 

Bij het ontwerpen is rekening gehouden met de benodigde leidingruimte. Er dienen leidingen doorgevoerd worden 
voor onder andere afvalwater, regenwater en bluswater. De diameter van de buizen is circa 150 mm per leiding. 
Omdat de leidingen naar de expositiehuisjes gaan, is het gewenst dat deze aan de buitenkant van de brugligger 
liggen. Daarom zijn vleugels - geopende kokercellen - aan de buitenkant van de koker bevestigd. Deze zijn aan de 
bovenkant voornamelijk open. Zodoende kunnen de leidingen van bovenaf op geïnstalleerd worden. In het staal
ontwerp moest dit van onderaf gebeuren. 

Naast het onderbrengen van de leidingen is op deze manier een doorsnede ontworpen welke direct een vijf meter 
brede weg vormt. Hierbij zal de onderkant zo glad mogelijk worden uitgevoerd. Zodoende kan de onderkant als 
schoon beton opgeleverd worden dan wel op iedere gewenste manier worden afgewerkt. Figuur E.2 toont een 
referentie zoals de onderkant van Happy Street er in schoon beton ongeveer uit zou kunnen zien. 

E.2 Berekeningsmodel 
Een rekenmodel is gemaakt in ESA PT. Dit is een vereenvoudiging van het bestaande model van ABT/HS [24). De 
trappen, kroongebouw U, lift Q en de kolommen onder kantoorgebouw T zijn verwijderd. Het vijf meter brede 
brugdek was gemodelleerd door in het midden de kokerligger te plaatsen. Omdat ESA werkt met lijnelementen, is 
loodrecht op de kokerligger door middel van oneindig stijve elementen zonder eigen gewicht, het brugdek 
gemaakt. Hier zijn de platformen aan bevestigd. Omdat dit leidt tot een complex model, is voorlopig de brugligger 
gemodelleerd als een enkele lijn. Daarnaast is de kromming van de brug niet aangepast aan het alternatieve 
ontwerp. Wel zijn de kolommen verplaatst naar de nieuwe locatie. In de uitwerkingsfase zal dit model worden 
uitgebreid tot een volwaardig rekenmodel. 

Figuur E.l- Doorsnede brug/igger(links, na het TC is de doorsnede aangepast naar 2700x1100 mm2
} 

Figuur E.2 -Impressie onderkant brug, afgebeeld is een voetgangersbrug in Portugal (rechts) [39) 
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Op de gehele brugligger is een lijnlast van 80 kN/m geplaatst. Deze bestaat uit 5·4 = 20 kN/m veranderlijke 
belasting en 60 kN/m permanente belasting (eigen gewicht beton en brugdek). Daarnaast zijn aan de hand van de 
belastingsheet van ABT, zie appendix F, puntlasten op de platformen geplaatst. Hierbij zijn de permanente en 
veranderlijke belastingen los van elkaar ingevoerd. Zodoende kunnen combinaties gemaakt worden waarmee de 
doorbuigingen en zeeg te bepalen zijn. 

De verbinding tussen kolom en brugligger wordt momentvast ontworpen. De kolommen zijn aan de voet 
scharnierend opgelegd. Hierdoor kan de constructie voldoende bewegen tijdens het voorspannen. Hoe dit 
gedetailleerd gaat worden, zal in de uitwerkingsfase aan bod komen. 

Als elasticiteitsmodulus voor het beton (sterkteklasse C53/65) is 15000 N/mm2 voor zowel de voorgespannen 
brugligger als de kolommen aangenomen. 

De doorsnede van de massieve ronde kolommen is 1000 mm. De brugligger heeft een kokervormige doorsnede 
met afmetingen 3000x1000 mm2 (bxh) en een constante wanddikte van 200 mm. De interne lijven van de koker 
zijn niet gemodelleerd. Dit levert enige overcapaciteit welke in de toekomst geoptimaliseerd kan worden met een 
nauwkeuriger model. 

De platformen bestaan uit liggers met een rechthoekige doorsnede van 250x600 mm2 (bxh). Echter, de verticale 
uitbuiging van de platformen kan niet bepaald worden met dit model. Doordat de brugligger als een enkele lijn is 
gemodelleerd is de lengte van de platformliggers te groot. 

E.3 Krachten en spanningen in brugligger 
Met het model beschreven in paragraaf E.2 is de krachtswerking in de constructie bepaald. Dwarskracht Vz, 
torderende moment T en buigend moment My zijn de belangrijkste krachten welke werken op de brugligger. 
Afhankelijk van het belastingtype is de doorsnede vereenvoudigd tot een basisvorm waarmee de spanningen in de 
ligger berekend kunnen worden. 

E.3.1 Resultaten uit rekenmodel 
De maatgevende krachten en momenten treden op in brugdeel 10 tot en met 12, zie Figuur E.3. Dit gedeelte van 
de brug is geïsoleerd uit het totaalmodeL De belastingen zijn ingevoerd zonder veiligheidsfactoren omdat het doel 
is om scheurvorming in de bruikbaarheidsgrenstoestand uit te sluiten. Wordt aan deze eis voldaan, dan zullen de 
spanningen in de uiterste grenstoestand waarschijnlijk ook voldoen. 

Figuur E.3 - ESA model met maatgevende deel omcirkeld 
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De maatgevende combinatie treedt op in de brugligger boven kolom 11. De spanningen zullen aan de hand van 
deze krachten berekend worden. 

My = 5992 kNm 
T = 961 kNm 
Vy = 1490 kN 

E.3.2 Toegestane spanningen 
De torsiestijfheid loopt snel terug wanneer beton scheurt. Dit heeft tot gevolg dat vervormingen te groot worden. 
Daarom wordt als eis gesteld dat het beton niet mag scheuren in de bruikbaarheidsgrenstoestand•. Hiertoe 
worden eisen gesteld aan de normaal- en schuifspanningen. 

• Na het tussencolloquium is besloten om in de uiterste grenstoestand scheurvorming uit te sluiten. Zodoende kan 
de veiligheid van de constructie te allen tijde gegarandeerd worden. 

Normaalspanningen 
De maximaal toelaatbare trekspanningen worden gelijk gesteld aan de treksterkte /b van het beton. 
C53/65: 2,15 N/mm2 

C90/105: 2,55 N/mm2 

Schuifspanningen 
De maximaal toelaatbare schuifspanningen r1 worden gelijk gesteld aan 0,3 maal de treksterkte fb van het beton. 
C53/65: 0,65 N/mm2 

C90/105: 0,77 N/mm2 

Voorlopig wordt uitgegaan van sterkteklasse C53/65. Indien noodzakelijk kan in de uitwerkingsfase de 
sterkteklasse worden verhoogd naar bijvoorbeeld C90/105. 

E.3.3 Torderend moment T 
Voor het torderende moment wordt de doorsnede vereenvoudigd tot een rechthoekige kokerl igger van 
3000x1000 mm2 met een constante wanddikte van 200 mm. De tussenschotten worden voorlopig buiten 
beschouwing gelaten. Deze leveren in werkelijkheid een positieve bijdrage aan de torsiecapaciteit. Dit geeft ruimte 
om later te optimaliseren. 

Met de theorie van Bredt wordt berekend: 

T = 961 kNm 

T 
f'r=-----

2·sl ·S2 · d flens 

961 ·106 

1,07 N/mm2 

2·2800·800·200 

E.3.4 Dwarkracht V, 
De dwarskracht wordt opgenomen door de vier lijven. De invloed van de flenzen wordt verwaarloosd. De 
dwarskracht wordt opgenomen door een totale lijfbreedte van 4x200 =800 mm met een hoogte van 1000 mm. 

V, = 1490 kN 

_ V _ 1490 ·10
3 

_ 1 86 N/ 2 
t: --- - - mm 

V b·d 800 ·1000 
1 

E.3.5 Schuifspanning in lijven (torsie +dwarskracht) 
In de lijven wordt de schuifspanning ten gevolge van torsie opgeteld bij de schuifspanning door dwarskracht. 
1,07 + 1,86 = 2,93 N/mm2 » r1 

Bij deze schuifspanning zal het beton gaan scheuren. Door de ligger voor te spannen kunnen spanningen verlaagd 
worden. In NEN 6720 wordt een regel voorgeschreven waarmee de dwarskrachtcapaciteit vergroot mag worden 
als een drukspanning in de doorsnede aanwezig is, vergelijking E.l. 
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(E.l) 
Waarin: 
r. aandeel van de normaalkracht in de schuifsterkte 
a'- gemiddelde betondrukspanning ten gevolge van de rekenwaarde van de normaalkracht 

Voor het opnemen van het buigende moment zal voorspanning aangebracht worden . Hierdoor wordt in een groot 
deel van de brugligger de dwarskrachtcapaciteit voldoende vergroot. Waar dit niet afdoende is, zal de ligger in 
meerdere richtingen voorgespannen moeten worden. Een analyse met de cirkel van Mohr wijst uit dat veel winst 
te behalen is door de doorsnede in twee richtingen voor te spannen. Met relatief weinig voorspanning kunnen 
trekspanningen aanzienlijk verkleind worden of zelfs geheel verdwijnen, dit staat beschreven in appendix D. 

Bovendien zal bij voorspannen in meerdere richtingen een meerassige spanningstoestand ontstaan. Hierdoor 
wordt beton vele malen sterkte dan wanneer het éénassig wordt belast. Deze invloed is niet meegenomen in de 
analyse, maar zal zeer zeker een gunstige invloed hebben op de sterkte en stijfheid van de doorsnede. In de laatste 
fase, wanneer een bepaald gedeelte gedetailleerd uitgewerkt zal worden, kan deze invloed nader onderzocht 
worden. 

E.3.5 Buigend moment My 
Voor het opnemen van de buigende momenten zal de ligger voorgespannen worden. Hiertoe is de ligger 
vereenvoudigd tot een meercellige koker met uitstekende onderflenzen, zie Figuur E.4. 

= 5700 kNm (Steunpuntmoment) 

Met de snede methode is een indicatie van benodigde voorspanning berekend. Hiertoe is een sheet opgesteld 
welke is weegegeven in Tabel E.l. Er worden geen trekspanningen in de bruikbaarheids grenstoestand toegestaan. 

De methode is niet geheel correct omdat er sprake is van een statisch onbepaalde ligger. Tevens is nog geen 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om belasting te balanceren, zie paragraaf E.3.6. De berekening dient vooral 
als bewijs voor de haalbaarheid van het ontwerp. 

Uit Tabel E.l blijkt dat 75 voorspanstrengen (Zil2,9 mm of 54 strengen (Zi15,2 mm benodigd zijn. Door een 
omhullingbuis kunnen meerdere strengen worden doorgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat naast de buisdiameter 
ook de verankering groter wordt. Het zijn veel strengen, maar het is mogelijk deze te plaatsen in de doorsnede. 
Door de verankering in de kolomkop te plaatsen, zal hier voldoende ruimte voor zijn. Echter, er is nog niet 
optimaal gebruik gemaakt van de voorspanning. Door de kabels gebogen in de doorsnede te leggen, kan een 
gedeelte van de belasting gebalanceerd worden, zie paragraaf E.3.6. In de uitwerkingsfase zal dit effect worden 
ingevoerd in het rekenmodel. 

,/ 

1-- . < 2QQ. 
/ 

,. SQO ,. 3000 V 5QQ ; 

Figuur E.4- Doorsnede ten behoeve van berekenen vaarspanning ten gevolge van het buigende mament M, 
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E.3.6 Balanceren van de belasting 
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(druk) 
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Wanneer voorspankabels geknikt of gebogen worden geplaatst in de doorsnede, dan ontstaat een op- dan wel 
neerwaartse belasting, tegengesteld aan de kromming van de strengen. Deze belasting dient ingevoerd te worden 
in het rekenmodel. Dit wordt balanceren van de belasting genoemd. Bij het berekenen van de voorspanning in 
paragraaf E.3.5 is deze positieve invloed niet meegenomen. Door de belastingen te balanceren kunnen de 
momenten aanzienlij k gereduceerd worden. 

Ter indicatie: 

FP 
qp = "R 

Met: 
R 
Fp 
e 

M =l.· q .e 8 p 

= 31,7 m 
= 5x188 = 940 kN 
= 15,0m 

t 940 2 kN M =-·-· 15 = 588 m 8 45 

(5015,2 mm FeP1860, maximale voorspankracht na verankeren: 0,8-/pu) 

De gekromde voorspanstrengen kunnen in een kokerligger alleen aangebracht worden in de lijven. Worden vier 
gekromde strengen toegepast dan zal een groot deel van het moment opgeheven worden. 

E.3.7 Maakbaarheid 
De betonconstructie zal in het werk gestort worden. Daarom zal een voorspansysteem met nagerekt staal 
toegepast worden. Figuur E.05 toont een systeem dat toegepast kan worden. 

Linksboven in Figuur E.05 is een standaard verankering afgebeeld. Hier zijn meerdere kabels aan te verankeren. Bij 
meerdere kabels zal de spiraalwapening een grotere diameter krijgen. 
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figuur E.OS- Voorspansystemen [44] (links) 
Figuur E.6- Expansion Loop [34} (rechts) 

Rechtsboven wordt een slanker systeem getoond dat vaak wordt toegepast in platen. Ook is dit geschikt voor 
kokerliggers. In deze afbeelding is de spiraalwapening niet weergegeven. Deze zal in werkelijkheid wel aanwezig 
zijn. 

Onder zijn twee afbeeldingen van een volledig systeem weergegeven waarbij de streng aan één uiteinde blind 
wordt verankerd. Hierin wordt ook het gekromde wapeningsverloop getoond. 

De detaillering is van groot belang wanneer wordt voorgespannen. De voorspanning zal in fasen aangebracht 
moeten worden. Al snel tijdens het uitharden zullen de buigtrekspanningen door het eigen gewicht weggespannen 
worden. Vervolgens zal de voorspanning in stappen verder opgevoerd worden. 

E.3.8 Voorspannen is vervormen/ 
Om de voorspanning over te ku~nen brengen op het beton, zal het beton vervormen. In verband met de 
torderende momenten, is het gunstig om een doorlopende ligger toe te passen. Zodoende wordt de gehele ligger 
geactiveerd voor het opnemen van de momenten. Bij Happy Street zal dit een doorgaande ligger van circa 350 
meter lengte zijn. In principe zullen vervormingen hierdoor verhinderd worden. Tevens spelen bij een ligger met 
dergelijke afmetingen temperatuursvervormingen een grote rol. Dit leidt tot aanzienlijke spanningen in de ligger. 

Toch zal de ligger uit één geheel bestaan. Omdat Happy Street een gekr~md verloop heeft, zal in de lussen 
vervormingscapaciteit aanwezig zijn. Dit is te vergelijken met een expansion loop welke in leidingen vaak 
toegepast worden, zie Figuur E.G. Hierdoor zal de ligger uitzetten en verkleinen, maar doordat de vervormingen 
worden opgenomen in de lus, zullen de spanningen relatief laag blijven. Om dit proces beter te laten verlopen, zal 
de voet van de kolom scharnierend opgelegd worden. Hierdoor kunnen de relatief slappe kolommen enigszins 
meebewegen met de brugligger. 

E.4 Vervormingen brugligger 
De vervorming van de brugligger bestaat uit doorbuiging en hoekverdraaiing. Door de hoekverdraaiing zullen de 
platformen meedraaien. Hierdoor zakt het uiteinde van de ligger. Dit wordt het kwispel-effect genoemd. 

De gestelde eisen aan de doorbuiging komen uit het berekeningsrapport van ABT/HS . Hierbij is gebruik gemaakt 
van "The design standard for temporary buildings and constructionsof the World Expo 2010"[16). 

Doorbuiging vloerliggers: L/250 
Horizontale uitbuiging top kolom: H/500 
Horizontale uitbuiging top kolom bij aardbeving: H/50 
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De vervormingen zullen aan de hand van drie belastingcombinaties berekend worden. 

Totale belasting (permanente belasting en veranderlijke belasting) 
Permanente belasting 
Seismische belasting 

E.4.1 Seismische belasting 
De seismische belasting is ingevoerd als puntlasten welke aangrijpen in de top van de kolommen. De puntlast is 
gelijk aan een bepaald percentage van de verticale belasting. Dit percentage is afhankelijk van onder andere het 
materiaal en de locatie. 

Basis intensiteit voor Expo terrein Shanghai: 
~ Basis acceleration of ground motion ag: 
~ Design basis acceleration amax: 

Damping ratio voorgespannen beton (: 
~ Damping adjustment factor f1z: 

Hieruit volgt de maximale situatie: 

Graad 7 
0,1 g 
o,1 gIg= 0,1 
0,05 
1,00 

~ =7], · amax =1,00 ·0,1=0,10 

Dit betekent dat een percentage van 10% van de verticale belasting als horizontale belasting ingevoerd dient te 
worden. 

De verticale belasting wordt vastgesteld door het berekenen van de normaalkracht in de kolommen. Hiertoe is een 
belastingcombinatie aangemaakt waarin de belasting wordt gereduceerd tot 10% van werkelijke belasting. 
1,2·0,1·PB + 0,5·1,4·0,1·VB 

E.4.2 Vervormingen 
Verticaal 
De verticale vervorming van de brugligger blijft ruim binnen de eis. Doordat voorgespannen beton wordt 
toegepast, is een drukspanning aanwezig in de liggers. In combinatie met de groot traagheidsmoment, kan 
gerekend worden met een hoge buigstijfheid voor de doorsnede. 

Horizontaal 
De horizontale uitbuiging van de betonconstructie is berekend. Hierbij is de seismische belasting in vier richtingen 
op de constructie geplaatst. Hiertoe is onderstaande belastingcombinatie ingevoerd: 
l,O·PB + l,O·VB + 1,0·58 

De maximale uitbuiging is circa 130 mm op een hoogte van 13,0 m. Dit blijft ruim binnen de e.is van H/50. 

Hoekverdraaiing 
De hoekverdraaiingen ten gevolge van de totale belasting is bepaald. Een hoekverdraaiing van 10,0 mrad bij een 
platform van 8 meter zou betekenen dat het uiteinde van het platform al 80,0 mm zakt. Dit overtreft de gestelde 
eis. Een zeeg zal toepast worden om de vervormingen ten gevolge van de permanente belasting weg te nemen. Dit 
resulteert in een aanzienlijk kleinere hoekverdraaiing van ongeveer 2,0 mrad bij de platformen aan brugdeel 10 
t/m 12. Dit is een aanvaardbaar resultaat. 
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E.S Doorbuiging platformen 
De verticale uitbuiging aan het uiteinde van het platform wordt veroorzaakt door drie onderdelen, zie Figuur E.7. 
Omdat de verplaatsing ten opzichte van de brugligger wordt bepaald, dient de doorbuiging van de brugligger in 
mindering te worden gebracht op de verticale zakking van het uiteinde van de platform ligger. 

r-. "1 r--:1 r-. "1 t 
I 11 11 J ,.,J.t"------------' 
k:,.JL:...JI..- / 

D 
r. -"'\ r-1 t"'"""l. J 

. I I I · tI J .J.-------------1 l..-.J L-J l._.J _/ 

D 
r"""""\ r--, r-"l j J 

- I · 11 11 ·I .J.------------.J_ L_J L-.J L_.J _/ 

D 
Figuur E. 7- Uitbuiging van de platformen 

De doorbuiging is in berekend in twee stappen: 

Uitgangssituatie 

Verticale zakking brugligger 

Kwispel-effect 

Doorbuiging platformligger 

1. Met een handberekening (vergeet-mij-nietjes) is de doorbuiging van de platformligger ten gevolge van de 
belasting van de expositiehuisjes bepaald. 

2. De hoekverdraaiing van de brugligger is bepaald met het model in ESA. Hierbij wordt de hoekverdraaiing ten 
gevolge van het eigen gewicht niet meegenomen. Met de hoekverdraaiing en de lengte van de ligger wordt het 
kwispel-effect berekend. 

In het uiteindelijk rekenmodel zullen de platformliggers realistischer worden gemodelleerd. Zodoende wordt het 
mogelijk de zakking van de platformliggers met het rekenmodel te bepalen en te toetsen aan de eisen. 



Master's thesls- Happy Streel: van staal naar beton crttn 
APPENDIX F- BELASTINGEN OP PLATFORMEN 

Bron: berekeningsrapport ABTIHS {24] 

Gebouwnaam Aantal F" Fq 

krachten [kN] [kN] 

A Nos Vancances 21 12 6 

B Rietveld Schröder 12 14 6 

c The Hague style House 12 12 4 

D Amsterdam style House 12 15 5 

E Chinese House 15 9 4 

F Factory/Laboratorium 9 12 4 

G Eco Farm house 15 9 4 

H MVRDV house 12 11 5 

"Doorzon"house 12 12 4 

Rietveld driver house 15 8 3 

K Bakerna Drive-in house 15 9 3 

L Van Doesburg/ van Eesteren 9 19 6 

M Citroen garage 15 10 4 

0 Cineac building 18 14 5 
p Narrow house Amsterdam 9 12 3 

R Zaans House 15 12 5 

s VIP Room 15 10 9 

S' Balcon VIP Room (2x) 6 2 10 

T Office 19 19 13 

V Workshop building 15 7 3 

z Water station 18 5 8 

Car parking 18 1 7 

Soccerfield 15 2 12 

Accessible platform 4 4 22 

U ft Storage building 6.7 m+ 20 15 14 

U ft Storage building 13 m+ 20 4 9 

Platform restaurant 13 m+ 11 4 11 

Aantal krachten Aantal puntlasten op betreffende platform 

Fg Waarde van puntlasten permanente belasting 

Fq Waarde van puntlasten veranderlijke belasting 

Appendix F - Belastingen op platformen I 
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APPENDIX G -VOORGESPANNEN BETON 

Bronnen: [1, 2, 5, 11) 

Aan de hand van theoretische achtergrond kan uitgelegd worden hoe de voorspanbelasting is aangebracht op het 
rekenmodel. 

G.l Nagerekt staal 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen voorgerekt en nagerekt staal. Bij voorgerekt staal worden de strengen op 
spanning gebracht door deze met behulp van een vijzel af te spannen op een zwaar afzonderlijk afspan blok. Hier 
wordt de betonspecie omheen gestort. Nadat het beton voldoende uitgehard is, worden de strengen ontspannen 
en afgeslepen. Door de hechting met het beton, zal de voorspanning overgedragen worden op het element. Deze 
werkwijze wordt vooral toegepast bij geprefabriceerde elementen. 

Bij nagerekt staal worden holle kanalen aangebracht in het element. Hier worden later de voorspankabels 
doorheen getrokken. Deze worden nadat het beton voldoende is uitgehard op spanning gebracht. De strengen 
dienen bevestigd te worden aan de uiteinden van de balk door middel van wiggen. Ten slotte is het mogelijk de 
kanalen te injecteren. Er wordt dan gesproken van voorspanning met aanhechting. Wordt injecteren achterwege 
gelaten dan wordt het voorspannen zonder aanhechting genoemd. 

Omdat Happy Street in het werk vervaardigd zal worden, ligt voorspannen met nagerekt staal voor de hand. De 
omhullingsbuizen zullen tijdens het vlechten van de wapening gepositioneerd worden. Hier zullen de strengen 
doorheen gevoerd worden. Nadat het beton gestort en voldoende uitgehard is, worden de strengen op spanning 
gebracht en verankerd. 

G.2 Evenwichtsbelastingsmethode 
De voorspanbelasting dient op het rekenmodel ingevoerd te worden. Hierdoor worden de krachten op de juiste 
manier verdeeld over het systeem. Bovendien zullen deze krachten direct de invloed op de vervormingen tonen. 
Tenslotte, voorspannen is vervormen! Figuur G.l toont hoe volgens NEN 6720 de evenwichtsbelastingsmethode 
toegepast zou moeten worden. Hierbij valt op dat de voorspanbelasting altijd in evenwicht is. 

11~/2,11 ,"",,, 

'· 1mlllllllll&llllllllllnl~ '· 
F,lt 

F,lr, F,lr, 

F, ·Pinuiiiii! IIIIIIIIIFPt· '· ,..,,, 

F. ·11 I "., .... ",,,,, 
F011.11~Htlr,ll f,lr, 

"• i iiiiiiiiii W III II IIIIII~· '• 
f,lr. 

schema voor.~p~~~bclaslina 

Figuur G.l - Evenwichtsbelastingsmethode volgens NEN 6720 - 4.1.4.4 [11] 
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G.3 Horizontaal gebogen liggers 
Wanneer een ligger in zijn zwaartelijn wordt voorgespannen, zal alleen een verkorting in de lengterichting 
plaatsvinden. De vorm blijft onveranderd. 

Natuurlijk kan de voorspanning niet precies in de zwaartelijn worden aangebracht. Daarom zal het gezamenlijke 
zwaartepunt van de voorspanstrengen in de zwaartelijn liggen. Daarom zullen de strengen ten opzichte van de 
horizontale symmetrieaas symmetrisch in de ligger geplaatst worden. 

Bij dezelfde voorspankracht zal de binnenbocht minder verkorten dan de buitenbocht. Hierdoor blijft de vorm 
behouden. 

F· f. 
t.l =--

E·A 

Bij de uitvoering moet hier nadrukkelijk op gelet worden. De strengen in de buitenbocht zullen verder uittrekken 
dan de strengen in de binnenbocht. 

Toename kabellengte: 

F ·f 
t.f = -po-

p EP · Ap 

Verkorting beton: 

F ·f t.f b = -po __ 

Eb ·Ab 

Totale lengte dat kabel uit het beton getrokken wordt is: 

t.f =t.f P +t.f b = F po • (-f- + _ f_ ) 
EP · Ap Eb ·Ab 

G.3.1 Horizontaal gebogen liggers in de ESA PT 
Wanneer de voorspankracht aangrijpt in de zwaartelijn van de ligger, ontstaat alleen een normaalkracht in de 
ligger en geen buigend moment. Echter, wanneer deze kracht wordt ingevoerd in het rekenprogramma ESA PT dan 
ontstaat een fout. 

De intentie was om de voorspanning op het uiteinde van de gekromde liggers in te voeren, zie Figuur G.2. Hierdoor 
ontstaat een fout welke opgelost kan worden middels een tegengestelde krommingsdruk, zie paragraaf G.4. 

De fout bestaat uit een relatief groot moment om de z-as. Redenen hiervoor zijn: 
Dubbel gekromde liggers 
Gesegmenteerde liggers 

Om deze op te heffen middels een tegengestelde krommingsdruk is een omvangrijk iteratief proces. Daarom is 
besloten de voorspanning per segment op de ligger te plaatsen. Dit is veel werk maar hierdoor wordt de 
normaalkracht op de ligger geplaatst zonder dat het moment om de z-as te groot wordt. Er ontstaat nu wel een 
fout in het model (een moment om de z-as). Deze komt overeen met een excentriciteit van maximaal 13 
centimeter. Op een brugligger van 5 meter breed is dat acceptabel (<5%). 

Fpw Fpw 

Figuur G.2 - Voorspanning op uiteinde van de ligger 
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Fpw 

Figuur G.3 -Invoeren van de vaarspanning op een gekromde ligger in een rekenprogramma 

G.4. Gekromd kabelverloop 
Door de voorspanstrengen gebogen in de doorsnede te leggen, ontstaat een krommingsdruk tegengesteld aan de 
richting van de kromming. Dit biedt de mogelijkheid een gedeelte van de belasting te balanceren. Hiermee kunnen 
de veld- en steunpuntsmomenten geoptimaliseerd worden. Met Figuur G.4 kan afgeleid worden dat de 
krommingsdruk qP benaderd wordt door vergelijking G.l. 

qP · R·rp=F · (/J 

Fpw 
qp=T 

Figuur G.4- Afleiding van krom mingsdruk q. 

1.1.1 Krommingsdruk 

(G.l) 

Doordat een gedeelte van de strengen (in verticale zin) gebogen in de doorsnede worden gelegd, ontstaat een 
krommingsdruk welke op het model gezet dient te worden. 

De krachten omhoog maken evenwicht met de krachten omlaag. De wijze van aanbrengen wordt ook besproken in 
paragraaf G.2. 
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Figuur G.O.S- Evenwichtsbelastingsmethode toegepast op Happy Street in beton 

De strengen zullen in de doorsnede worden gelegd zodat een opwaartse krommingsdruk ontstaat in het veld en 
een neerwaartse krommingsdruk boven de steunpunten. De kromtestraal boven het steunpunt zal zo klein 
mogelijk worden gekozen. Hierdoor wordt het negatieve moment geminimaliseerd. De minimale straal is vaak 
afhankelijk van het gekozen voorspansysteem. 

Beide krommingen zullen een parabolische verloop hebben. Waar de krommingen in elkaar overgaan zijn beide 
hellingen aan elkaar gelijk. Dit wordt punt (x.z;x2) genoemd, zie Figuur G.G. Door dit punt te bepalen, wordt het 
mogelijk de straal van de parabool in het veld te bepalen. 

Vanuit de geometrie is af te leiden waar punt (x.z;x2) zich bevindt. Verwezen wordt naar Voorgespannen beton [5]. 
De kromtestraal in het veld is als positief aangenomen. 

x =2·Xl..·R +x 1 tvn 2 

I 
V 

I 
I 
I 

x2 

I 
1(0,0) 

Figuur G. 6- Parabolisch kabelverloop in de doorsnede 

(G.2) 

(G.3) 

05L 

Met het punt (x.z;x2) is de kromtestraal van de veldkabel te bepalen, vergelijking G.4. Dit is analoog aan het bepalen 
van de straal uit een cirkelkoorde en het peil van de betreffende koorde. 

I y2 +.l.x2 
y1 =R.Id -'VR~ +{t·2·x1t --+ Rvld = 12 2 1 

. y1 

Uit vergelijking G.2 en G.3 kan bepaald worden dat de kromtestraal van de veldkabels afhankelijk is van: 

De overspanning L 
De kromtestraal boven het steunpunt Rrgn 
De afstand tussen het hoogste en laagste punt van de kabel y2 

(G.4) 
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Door voor deze drie variabelen een aanname te doen, wordt de minimale kromtestraal van de veldkabels 
berekend. Wordt een indicatie voor de voorspankracht Fpw toegevoegd, dan wordt de maximale waarde voor de 
krommingsdruk qpw;max bepaald. Hier is rekening mee gehouden bij het aanbrengen van de voorspanning op het 
rekenmodel. De resultaten zijn samengevat in een Excel sheet, zie Tabel G.l. 

Hierin: 
Wordt de overspanning L gevarieerd 
Is de kromtestraal van de tegenkromming boven het steunpunt vastgesteld op 5,0 meter. Deze waarde is 
gebaseerd op fabrieksspecificaties. 
Is het hart van de kabel op 100 mm vanaf de boven- en onderkant van de ligger geplaatst. 
Y2=1100-2·100=900 

Tabel G.1- Gekromd kabelverloop voor verschillende overspa'!ningen L 

Rrv" L t YJ Rv~~~ FIIW q/I'IIWIU 

-5 12 6 4,500 0,675 15,34 4760 310,35 

-5 14 7 5,714 0,735 22,59 4760 210,72 

-5 16 0,9 8 6,875 0,773 30,94 4760 153,83 

-5 18 0,9 9 8,000 0,800 40,40 4760 117,82 

-5 20 0,9 10 9,100 0,819 50,97 4760 93,40 

-5 22 0,9 11 10,182 0,833 62,64 4760 75,99 

-5 24 0,9 12 11,250 0,844 75,42 4760 63,11 

-5 26 0,9 13 12,308 0,852 4760 53,29 

-5 28 0,9 13357 0,859 4760 45,63 
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APPENDIX H- PRODUCTINFORMATIE VSL TYPE E VMA 
Bron: [5] 

VMAtype E 

J. -30 

"'-- Spital reinforcement 
eK x n tums {pitch • ~ 1 

- f'l 

Kabelgegevens 

lfypeaanduiding 5-1 5-3 5-4 5-7 5-12 5-19 

Aantal strengen' 12,9 mm 1 3 4 7 12 19 

Diameter omhulllngsbuls Jn..lultwendlg 25130 40/45 45/50 55160 65172 80/87 

Mln. buigstraal met standaard 2500 2500 3000 3000 4000 5000 omhulllngsbuls bij max. belasting 

Afmetingen ~ ierkant 60 105 120 155 210 260 

anker lengte Inclusief 
800 800 800 800 1000 1000 

rompet 

Min.hoh afstand anker ~=ay 80 140 160 210 270 340 

Min. randafstand anker rx"' ry 40 70 80 105 135 170 

Diameter spiraalwapening 60 120 140 190 250 320 

Minimaal benodigde ruimte voor het 
1200 1000 1200 1200 1300 1500 anker voorhetspannen 

Typeaanduiding 6-1 6-2 6-3 84 6-7 

Aantal strengen 4115,7 mm 1 2 3 4 7 

Diameter omhulllngsbuis in-/uitwendig 30135 45150 45/50 50/55 60/fi7 

!Min. buigstraal met standaard 
pmhullingsbuis bij max. belasting 

2500 2500 3000 3000 4000 

~fmetingen !Vierkant 70 100 120 140 185 

!anker lengte Inclusief 
800 800 800 800 1000 

rompet 

ifvlin. hoh afstand anker ax =ay 95 135 165 190 250 

!Min. randafstand anker rx= ry 48 68 83 95 125 

Diameter spiraalwapening 70 120 140 170 230 

Minimaai benodigde ruimte voor het 
1200 1000 1200 1200 1300 anker voor het spannen 

(tenziJ anders aangegeven maten •n mm) 

Wrljvingsco6fficlênt: 0,13 • 0,26 Wobble-factor: 0,005 - 0,01 0 (radlm) 

De hoh afstand en randafstand van de voorspanankers, alsmede de afmetingen 
van de spiraal zijn gebaseerd op het toepassen van sterkteklasse 845. 
Voor andere sterkteklasaen, mogelijke aanpassingen, en aanvullende gegevens 
contact opnemen met: 

Civielco B.V. 
Rhijnhofweg 9 
2342 BB Oegstgeest 
tel: 071 5768900 
fax: 071 5720886 
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2300AT Leiden 
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APPENDIX 1.1- BRUGDELEN BASISMODEL M 
Uneaire berekening, Extreem : Staaf, Systeem : LCS 

Selectie : 5302, 55, 58, 59,510, 511,512, 513, 514, 5195, 5196, 5197, 5198, 5199, 5200, 5203,5204, 5205, 

Klasse : RC1 

Staaf BG 
dx N Vy Vt Mx My Mt 
[m) [kN) [kN) (kN) [kNm) [kNm) [kNm) 

Tr T• T.,. T, u.c. 
.. _ 

[N/mm2
) [N/mm2

) [N/mmi [N/mm21 IN/mm'J 

Nty/W N/A NWJ/A " O,Z!i.J"' u.c. F,_ 
IN/mm21 IN/mm21 IN/mm21 IN/mm21 IN/mm21 [kN) 

5954 Combi6/2 0 -4268,82 80,8 1462,47 295,72 -4677,02 -203,05 0,33 2,18 2,51 2,43 1,03 1,00 9,35 1,86 0,00 7,50 1,08 6,97 0,00 
5954 Combi4/4 0 -4294,82 61,25 1620,5 169,78 -4281,7 -164,58 0,19 2.41 2,60 2,43 1,07 1,00 8,56 1,87 0,00 6,70 1,08 6,23 0,00 
5330 Combi5/1 2,007 -3577,95 -28,68 412,24 1014,26 3962,82 -64,81 1,13 0,61 1,74 2,43 0,72 1,00 7,93 1,56 0,00 6,37 1,08 5,93 0,00 
5303 Combi6/2 2,007 -2540.45 -41,27 -1105,06 -93,01 -3461,85 121,37 0,10 1,65 1,75 2,43 0,72 1,00 6,92 1,10 0,00 5,82 1,08 5,41 0,00 
5303 Combi4/4 2,007 -2569,02 -30,82 -1120,33 -455,96 -3002,72 145,8 0,51 1,67 2,18 2,43 0,90 1,00 6,01 1,12 0,00 4,89 1,08 4,55 0,00 
5330 Combi5/1 0 -3572,66 -28,68 475,96 1014,26 3071,57 -7,25 1,13 0,71 1,84 2,43 0,76 1,00 6,14 1,55 0,00 4,59 1,08 4,27 0,00 
5329 Combi5/1 2,007 -3563,42 -33,22 512,49 851,29 3016,79 -6,57 0,95 0,76 1,71 2,43 0,70 1,00 6,03 1,55 0,00 4,48 1,08 4,17 0,00 
5255 Combi4/4 0 -5359,54 -45,49 721,91 1061,97 -3400,73 226,37 1,18 1,08 2,26 2,43 0,93 1,00 6,80 2,33 0,00 4,47 1,08 4,16 0,00 
5255 Combi6/2 0 -5346,73 -40,22 659,55 1080,41 -3357,88 273,95 1,20 0,98 2,18 2,43 0,90 1,00 6,72 2,32 0,00 4,39 1,08 4,08 0,00 
5330 Combi6/2 2,007 -3520,75 34,33 407,24 185,2 2922,13 381,78 0,21 0,61 0,81 2,43 0,33 1,00 5,84 1,53 0,00 4,31 1,08 4,01 0,00 
5330 Combi4/ 4 0 -3553,21 21,84 547,29 630,52 2904,04 261,01 0,70 0,82 1,52 2,43 0,62 1,00 5,81 1,54 0,00 4,26 1,08 3,97 0,00 
5252 Combi4/4 2,007 -3211,42 62,38 ·959,9 1085,14 -2732,2 231,85 1,21 1,43 2,64 2,43 1,09 1,00 5,46 1,40 0,00 4,07 1,08 3,78 0,00 
5329 Combi1/3 2,007 -3529,49 -26,28 502,55 641,11 2782,61 63,14 0,71 0,75 1,46 2,43 0,60 1,00 5,57 1,53 0,00 4,03 1,08 3,75 0,00 
5252 Combi6/2 2,007 -3204,22 65,5 -881,09 1026,61 -2666,41 257,44 1,14 1,31 2,45 2,43 1,01 1,00 5,33 1,39 0,00 3,94 1,08 3,66 0,00 
5252 Combi3/6 2,007 -3201,66 63,45 -879,55 1019,96 -2656,26 236,12 1,13 1,31 2,44 2,43 1,01 1,00 5,31 1,39 0,00 3,92 1,08 3,65 0,00 
5303 Combi1/3 2,007 -2568,4 -24,77 -874,34 -167,17 -2466,49 47,51 0,19 1,30 1,49 2.43 0,61 1,00 4,93 1,12 0,00 3,82 1,08 3,55 0,00 
5214 Combi4/4 2,007 -3434,84 65,56 608,79 -903,66 2616,42 787,11 1,00 0,91 1,91 2,43 0,79 1,00 5,23 1,49 0,00 3,74 1,08 3,48 0,00 
5324 Combi4/4 2,071 -4630,11 48,32 ~37,51 -1885,31 -2816,03 219,01 2,09 0,95 3,04 2,43 1,25 1,00 5,63 2,01 0,00 3,62 1,08 3,37 0,00 
5339 Combi4/4 0 -3616,25 -61,54 697 336,65 -2567,28 375,82 0,37 1,04 1,41 2,43 0,58 1,00 5,13 1,57 0,00 3,56 1,08 3,31 0,00 
5838 Combi5/1 0 -2905,67 28,46 -19,19 241,82 2385,66 -23,35 0,27 0,03 0,30 2,43 0,12 1,00 4,77 1,26 0,00 3,51 1,08 3,26 0,00 
5857 Combi5/ 1 0 -2781,54 137,58 -147,41 736,76 2334,14 -109 0,82 0,22 1,04 2,43 0,43 1,00 4,67 1,21 0,00 3,46 1,08 3,22 0,00 
5856 Combi5/1 0 -2839,5 9,34 -89 628,72 2344,23 -101,93 0,70 0,13 0,83 2,43 0,34 1,00 4,69 1,23 0,00 3,45 1,08 3,21 0,00 
5839 Combi5/1 0 -2849,08 0,53 -3,89 57,86 2304,52 21,66 0,06 0,01 0,07 2,43 0,03 1,00 4,61 1,24 0,00 3,37 1,08 3,14 0,00 
5840 Combi5/1 0 -2845,08 -23,09 -21,93 116,45 2283,57 1,08 0,13 0,03 0,16 2,43 0,07 1,00 4,57 1,24 0,00 3,33 1,08 3,10 0,00 
5839 Combi2/5 0 -2844,18 -2,66 -3,83 41,28 2277,98 45,17 0,05 0,01 0,05 2,43 0,02 1,00 4,56 1,24 0,00 3,32 1,08 3,09 0,00 
5838 Combi4/4 0 -2849,13 40,29 -34,25 -27,98 2273,87 202,66 0,03 0,05 0,08 2,43 0,03 1,00 4,55 1,24 0,00 3,31 1,08 3,08 0,00 
5837 Combi5/1 1,991 -3066,79 57,26 17,57 492,87 2306,88 -12,55 0,55 0,03 0,57 2.43 0,24 1,00 4,61 1,33 0,00 3,28 1,08 3,05 0,00 
5840 Combi5/1 0,882 -2856,14 -23,09 -138,93 517,99 2256,6 -57,24 0,58 0,21 0,78 2.43 0,32 1,00 4,51 1,24 0,00 3,27 1,08 3,04 0,00 
5838 Combi5/1 1,935 -2914,27 28,46 -119,04 241,82 2251,94 31,72 0,27 0,18 0,45 2,43 0,18 1,00 4,50 1,27 0,00 3,24 1,08 3,01 0,00 
5214 Combi5/1 2,007 -3502,78 123,5 573,71 -929,28 2373,53 807,08 1,03 0,85 1,89 2.43 0,78 1,00 4,75 1,52 0,00 3,22 1,08 3,00 0,00 
5837 Combi5/1 0,995 -3062,49 57,26 68,95 492,87 2263,82 -69,55 0,55 0,10 0,65 2,43 0,27 1,00 4,53 1,33 0,00 3,20 1,08 2,97 0,00 
5839 Combi5/1 1,86 -2857,68 0,53 -99,84 57,86 2208,06 22,64 0,06 0,15 0,21 2,43 0,09 1,00 4,42 1,24 0,00 3,17 1,08 2,95 0,00 
5361 Combi4/4 2,005 ·3818,18 65,17 76,77 -991,53 2408,92 -408,58 1,10 0,11 1,22 2,43 0,50 1,00 4,82 1,66 0,00 3,16 1,08 2,94 0,00 
5843 Combi5/1 0 · 2759,04 ·44,06 -287,1 533,4 2166,06 171,69 0,59 0,43 1,02 2.43 0,42 1,00 4,33 1,20 0,00 3,13 1,08 2,91 0,00 
5838 Combi1/3 0 -2892,34 24,73 ·17,05 67,62 2192,12 21,27 0,08 O,D3 0,10 2,43 0,04 1,00 4,38 1,26 0,00 3,13 1,08 2,91 0,00 
5327 Combi4/4 0 -3477,16 6,3 1086,58 -116,51 ·2288,34 225,23 0,13 1,62 1,75 2,43 0,72 1,00 4,58 1,51 0,00 3,06 1,08 2,85 0,00 
5840 Combi5/1 1,764 -2860,44 -23,09 -184,41 517,99 2114,03 -77,6 0,58 0,27 0,85 2,43 0,35 1,00 4,23 1,24 0,00 2,98 1,08 2,78 0,00 
5360 Combi4/4 2,005 -3805,25 33,18 227,78 -551,04 2311,43 -550,16 0,61 0,34 0,95 2,43 0,39 1,00 4,62 1,65 0,00 2,97 1,08 2,76 0,00 
5837 Combi1/3 1,991 -3051,26 56,15 14,08 331,18 2146,82 29,11 0,37 0,02 0,39 2,43 0,16 1,00 4,29 1,33 0,00 2,97 1,08 2,76 0,00 
5280 Combi4/4 2,007 -5371,2 8,55 -583,84 750,13 ·2643,88 -409,92 0,83 0,87 1,70 2,43 0,70 1,00 5,29 2,34 0,00 2,95 1,08 2,75 0,00 
5857 Combi5/1 1,539 ·2790,14 137,58 -226,67 736,76 2046,26 102,76 0,82 0,34 1,16 2,43 0,48 1,00 4,09 1,21 0,00 2,88 1,08 2,68 0,00 
5331 Combi4/4 2,007 -3562,99 -6,28 92,55 426,86 2204,33 234,47 0,47 0,14 0,61 2,43 0,25 1,00 4,41 1,55 0,00 2,86 1,08 2,66 0,00 
5362 Combi4/4 0,668 -3816,7 97,05 6,28 -1344,7 2249,44 -344,64 1,49 0,01 1,50 2,43 0,62 1,00 4,50 1,66 0,00 2,84 1,08 2,64 0,00 
5332 Combi4/4 1,338 -3751,35 5,35 -9,47 327,24 2234,78 234,02 0,36 0,01 0,38 2,43 0,16 1,00 4,47 1,63 0,00 2,84 1,08 2,64 0,00 



APPENDIX 1.2- BRUGDELEN BASISMODEL M (N=SOOO kN) 
Lineaire berekening, Extreem : Staaf, Systeem : LCS 

Selectie : S302, SS, 58, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S19S, S196, S197, S198, 5199,5200,5203,5204, 520S, 

Klasse : RC1 

Staaf BG 
dx N Vy Vz MJC My MI 
[m) [kN) (kN) (kN) (kNm) (kNm) [kNm) 

r, r. r,.. r, u.c. a.., 

IN/mm'l [N/mm11 IN/mm1
) [N/mm1

) IN/mm'l 

My/W N/A N 011/A a fUS.f .. u.c. F,_ 

IN/mm11 IN/mm11 IN/mm11 IN/mm11 IN/mm11 {kN) 
S954 Combi6/2 0 8000 80,8 1462,47 295,72 -4677,02 ·203,05 0,33 2,18 2,51 2,43 1,03 1,00 9,35 3,48 0,00 5,88 1,08 5,47 0,00 

S954 Combi4/4 0 8000 61,25 1620,5 169,78 ·4281,7 · 164,58 0,19 2,41 2,60 2,43 1,07 1,00 8,56 3,48 0,00 5,09 1,08 4,73 0,00 

S330 Combi5/1 2,007 8000 ·28,68 412,24 1014,26 3962,82 ·64,81 1,13 0,61 1,74 2,43 0,72 1,00 7,93 3,48 0,00 4,45 1,08 4,14 0,00 

S303 Combi6/2 2,007 8000 -41,27 ·1105,06 -93,01 ·3461,85 121,37 0,10 1,65 1,75 2,43 0,72 1,00 6,92 3,48 0,00 3,45 1,08 3,21 0,00 

S255 Combi4/4 0 8000 -45,49 721,91 1061,97 ·3400,73 226,37 1,18 1,08 2,26 2,43 0,93 1,00 6,80 3,48 0,00 3,32 1,08 3,09 0,00 

S255 Combi6/2 0 8000 -40,22 659,55 1080,41 -3357,88 273,95 1,20 0,98 2,18 2,43 0,90 1,00 6,72 3,48 0,00 3,24 1,08 3,01 0,00 
5330 Combi5/1 0 8000 · 28,68 475,96 1014,26 3071,57 ·7,25 1,13 0,71 1,84 2,43 0,76 1,00 6,14 3,48 0,00 2,66 1,08 2,48 0,00 

5329 Combi5/1 2,007 8000 -33,22 512,49 851,29 3016,79 ·6,57 0,95 0,76 1,71 2,43 0,70 1,00 6,03 3,48 0,00 2,56 1,08 2,38 0,00 

S303 Combi4/4 2,007 8000 ·30,82 ·1120,33 -455,96 -3002,72 145,8 0,51 1,67 2,18 2,43 0,90 1,00 6,01 3,48 0,00 2,53 1,08 2,35 0,00 

5330 Combi6/2 2,007 8000 34,33 407,24 185,2 2922,13 381,78 0,21 0,61 0,81 2,43 0,33 1,00 5,84 3,48 0,00 2,37 1,08 2,20 0,00 

S330 Combi4/4 0 8000 21,84 547,29 630,52 2904,04 261,01 0,70 0,82 1,52 2,43 0,62 1,00 5,81 3,48 0,00 2,33 1,08 2,17 0,00 

S324 Combi4/4 2,071 8000 48,32 -637,51 -1885,31 · 2816,03 219,01 2,09 0,95 3,04 2,43 1,25 1,00 5,63 3,48 0,00 2,15 1,08 2,00 0,00 

S329 Combi1/3 2,007 8000 -26,28 502,55 641,11 2782,61 63,14 0,71 0,75 1,46 2,43 0,60 1,00 5,57 3,48 0,00 2,09 1,08 1,94 0,00 

S252 Combi4/4 2,007 8000 62,38 ·959,9 1085,14 -2732,2 231,85 1,21 1,43 2,64 2,43 1,09 1,00 S,46 3,48 0,00 1,99 1,08 1,8S 0,00 

S252 Combi6/2 2,007 8000 65,5 -881,09 1026,61 -2666,41 257,44 1,14 1,31 2,45 2,43 1,01 1,00 5,33 3,48 0,00 1,85 1,08 1,73 0,00 

S252 Combi3/6 2,007 8000 63,45 -879,55 1019,96 -2656,26 236,12 1,13 1,31 2,44 2,43 1,01 1,00 5,31 3,48 0,00 1,83 1,08 1,71 0,00 

S280 Combi4/4 2,007 8000 8,55 ·583,84 750,13 ·2643,88 -409,92 0,83 0,87 1,70 2,43 0,70 1,00 5,29 3,48 0,00 1,81 1,08 1,68 0,00 

S214 Combi4/4 2,007 8000 65,56 608,79 -903,66 2616,42 787,11 1,00 0,91 1,91 2,43 0,79 1,00 5,23 3,48 0,00 1,75 1,08 1,63 0,00 

S339 Combi4/4 0 8000 ·61,54 697 336,65 · 2567,28 375,82 0,37 1,04 1,41 2,43 0,58 1,00 5,13 3,48 0,00 1,66 1,08 1,54 0,00 
S272 Combi4/4 0 8000 ·52,81 674,78 ·279,76 · 2541,68 -44,93 0,31 1,01 1,32 2,43 0,54 1,00 5,08 3,48 0,00 1,61 1,08 1,49 0,00 

S272 Combi6/2 0 8000 -69,04 593,38 -250,74 ·2490,79 -73,82 0,28 0,88 1,16 2,43 0,48 1,00 4,98 3,48 0,00 1,50 1,08 1,40 0,00 

S269 Combi4/4 2,007 8000 12,63 -739,93 -70,98 ·2468,52 15,81 0,08 1,10 1,18 2,43 0,49 1,00 4,94 3,48 0,00 1,46 1,08 1,36 0,00 

S303 Combi1/3 2,007 8000 ·24,77 -874,34 ·167,17 ·2466,49 47,51 0,19 1,30 1,49 2,43 0,61 1,00 4,93 3,48 0,00 1,45 1,08 1,35 0,00 

S280 Combi6/2 2,007 8000 11,54 -488,16 735,97 ·2426,78 -551,55 0,82 0,73 1,55 2,43 0,64 1,00 4,85 3,48 0,00 1,38 1,08 1,28 0,00 
5361 Combi4/4 2,005 8000 65,17 76,77 -991,53 2408,92 -408,58 1,10 0,11 1,22 2,43 0,50 1,00 4,82 3,48 0,00 1,34 1,08 1,25 0,00 

S257 Combi6/2 0 8000 0,81 433,11 1583,08 ·2388,89 218,64 1,76 0,65 2,40 2,43 0,99 1,00 4,78 3,48 0,00 1,30 1,08 1,21 0,00 
S838 Combi5/1 0 8000 28,46 -19,19 241,82 2385,66 ·23,35 0,27 0,03 0,30 2,43 0,12 1,00 4,77 3,48 0,00 1,29 1,08 1,20 0,00 
S214 Combi5/1 2,007 8000 123,5 S73,71 ·929,28 2373,53 807,08 1,03 0,85 1,89 2,43 0,78 1,00 4,75 3,48 0,00 1,27 1,08 1,18 0,00 
S8S6 Combi5/1 0 8000 9,34 ·89 628,72 2344,23 -101,93 0,70 0,13 0,83 2,43 0,34 1,00 4,69 3,48 0,00 1,21 1,08 1,13 0,00 
S857 Combi5/1 0 8000 137,58 ·147,41 736,76 2334,14 ·109 0,82 0,22 1,04 2,43 0,43 1,00 4,67 3,48 0,00 1,19 1,08 1,11 0,00 

S360 Combi4/4 2,00S 8000 33,18 227,78 -5S1,04 2311,43 ·S50,16 0,61 0,34 0,95 2,43 0,39 1,00 4,62 3,48 0,00 1,14 1,08 1,06 0,00 
S837 Combi5/1 1,991 8000 57,26 17,S7 492,87 2306,88 ·12,55 0,55 0,03 0,57 2,43 0,24 1,00 4,61 3,48 0,00 1,14 1,08 1,06 0,00 
S839 Combi5/1 0 8000 0,53 ·3,89 57,86 2304,52 21,66 0,06 0,01 0,07 2,43 0,03 1,00 4,61 3,48 0,00 1,13 1,08 1,05 0,00 
5257 Combi4/4 0 8000 ·3,86 473,84 1550,18 -2301,4 159,03 1,72 0,71 2,43 2,43 1,00 1,00 4,60 3,48 0,00 1,12 1,08 1,05 0,00 
5327 Combi4/4 0 8000 6,3 1086,58 ·116,51 -2288,34 225,23 0,13 1,62 1,75 2,43 0,72 1,00 4,58 3,48 0,00 1,10 1,08 1,02 0,00 
5840 Combi5/1 0 8000 -23,09 ·21,93 116,45 2283,57 1,08 0,13 0,03 0,16 2,43 0,07 1,00 4,57 3,48 0,00 1,09 1,08 1,01 0,00 
5839 Combi2/5 0 8000 -2,66 ·3,83 41,28 2277,98 45,17 0,05 O,Dl 0,05 2,43 0,02 1,00 4,56 3,48 0,00 1,08 1,08 1,00 0,00 
5838 Combi4/4 0 8000 40,29 -34,25 -27,98 2273,87 202,66 0,03 0,05 0,08 2,43 0,03 1,00 4,55 3,48 0,00 1,07 1,08 0,99 0,00 
5837 Combi5/1 0,995 8000 57,26 68,95 492,87 2263,82 ·69,55 0,55 0,10 0,65 2,43 0,27 1,00 4,53 3,48 0,00 1,05 1,08 0,98 0,00 
S840 Combi5/1 0,882 8000 · 23,09 ·138,93 517,99 22S6,6 -57,24 0,58 0,21 0,78 2,43 0,32 1,00 4,51 3,48 0,00 1,03 1,08 0,96 0,00 
5838 CombiS/1 1,935 8000 28,46 -119,04 241,82 2251,94 31,72 0,27 0,18 0,45 2,43 0,18 1,00 4,50 3,48 0,00 1,03 1,08 0,95 0,00 
5362 Combi4/4 0,668 8000 97,05 6,28 -1344,7 2249,44 -344,64 1,49 0,01 1,50 2,43 0,62 1,00 4,50 3,48 0,00 1,02 1,08 0,95 0,00 
5333 Combi4/4 0 8000 45,74 -118,66 122,93 2243,16 239,48 0,14 0,18 0,31 2,43 0,13 1,00 4,49 3,48 0,00 1,01 1,08 0,94 0,00 
5362 Combi4/4 0 8000 97,05 27,43 ·1344,7 2238,18 -409,51 1,49 0,04 1,53 2,43 0,63 1,00 4,48 3,48 0,00 1,00 1,08 0,93 0,00 



APPENDIX 1.3- BRUGDELEN BASISMODEL V&T 
Uneaire berekening, Extreem : Staaf, Syst4!4!m : LCS 

Selectie : 5302, SS, SS, S9, 510, S11, S12, S13, 514, 5195, S196, S197, 5198, S199, 5200, S203, S204, 5205, 

Klasse : RC1 

Stuf BG 
dx N Vy Vz Mx My Mz 
[m) [tN) [kN) kN) [kNm) [kNm) [kNm) 

r, rr r., r, u.c. -s ... 
[N/mm'l IN/mm'l IN/mm21 IN/mm2

] IN/mm21 

My/W N/A N 011 /A fS 0,25./., u.c. F,.. 
IN/mm'l IN/mm21 IN/mm'l IN/mm21 IN/mm21 [kN) 

5324 Combi4/4 2,071 -4630,11 48,32 -637,51 -1885,31 -2816,03 219,01 2,09 0,95 3,04 2,43 1,25 1 5,63 2,01 0,00 3,62 1,08 3,37 0,00 

5324 Combi4/4 0 -4618,15 48,32 -572 -1885,31 -1563,76 118,96 2,09 0,85 2,95 2,43 1,21 1 3,13 2,01 0,00 1,12 1,08 1,04 0,00 

5200 Combi4/4 2,007 -5218,88 50,17 -788,7 1472,07 -1415,62 66,62 1,64 1,18 2,81 2,43 1,16 1 2,83 2,27 0,00 0,56 1,08 0,52 0,00 

5219 Combi4/4 2,029 -3289,95 120,75 -529,18 -1809,1 -789,57 196,55 2,01 0,79 2,80 2,43 1,15 1 1,58 1,43 0,00 0,15 1,08 0,14 0,00 

5323 Combi4/4 1,943 -4636,03 95,13 -496,63 -1823,22 -1405,46 147,11 2,03 0,74 2,77 2,43 1,14 1 2,81 2,02 0,00 0,80 1,08 0,74 0,00 

5219 Combi4/4 0 -3301,91 120,75 -485,15 -1809,1 239,24 -48,39 2,01 0,72 2,73 2,43 1,13 1 0,48 1,44 0,00 -0,96 1,08 -0,89 0,00 

5200 Combi6/2 2,007 -5166,59 93,25 -674.46 1504,94 -1244,29 87,62 1,67 1,00 2,68 2,43 1,10 1 2,49 2,25 0,00 0,24 1,08 0,23 0,00 

5323 Combi4/4 0 -4624,08 95,13 -435,21 -1823,22 -500,06 -37,75 2,03 0,65 2,67 2,43 1,10 1 1,00 2,01 0,00 -1,01 1,08 -0,94 0,00 
5200 Combi3/6 1,003 -5181,04 88,22 -637,93 1532,43 -546,18 6 1,70 0,95 2,65 2,43 1,09 1 1,09 2,25 0,00 -1,16 1,08 -1,08 0,00 
5297 Combi6/2 0 -2497,32 22,22 454,92 1775,92 -1208,47 157,51 1,97 0,68 2,65 2,43 1,09 1 2,42 1,09 0,00 1,33 1,08 1,24 0,00 

5252 Combi4/4 2,007 -3211,42 62,38 -959,9 1085,14 -2732,2 231,85 1,21 1,43 2,64 2,43 1,09 1 5,46 1,40 0,00 4,07 1,08 3,78 0,00 
5324 Combi6/2 0 -4569,63 23,86 -412,77 -1810,51 -1734,21 81,98 2,01 0,61 2,63 2,43 1,08 1 3,47 1,99 0,00 1,48 1,08 1,38 0,00 
5322 Combi4/4 2,007 -4639,59 -10,45 -373,88 -1853,08 -303,35 -18,16 2,06 0,56 2,62 2,43 1,08 1 0,61 2,02 0,00 -1,41 1,08 -1,31 0,00 

5214 Combi1/3 1,505 -3450,18 139,25 530,79 -1636,96 1961,56 637,16 1,82 0,79 2,61 2,43 1,08 1 3,92 1,50 0,00 2,42 1,08 2,25 0,00 
5954 Combi4/4 0 -4294,82 61,25 1620,5 169,78 -4281,7 -164,58 0,19 2,41 2,60 2.43 1,07 1 8,56 1,87 0,00 6,70 1,08 6,23 0,00 
5252 Combi4/4 1,003 -3217,4 62,38 -928,09 1085,14 -1784,71 169,24 1,21 1,38 2,59 2,43 1,07 1 3,57 1,40 0,00 2,17 1,08 2,02 0,00 
5297 Combi4/4 0 -2519,11 12,95 568,15 1544,12 -1250,04 147,66 1,72 0,85 2,56 2,43 1,06 1 2,50 1,10 0,00 1,40 1,08 1,31 0,00 

5219 Combi3/6 2,029 -3281,61 101.41 -422,05 -1726,83 -534,19 226,63 1,92 0,63 2,55 2,43 1,05 1 1,07 1,43 0,00 -0,36 1,08 -0,33 0,00 
5322 Combi4/4 0 -4627,64 -10,45 -310,42 -1853,08 383,3 2,82 2,06 0,46 2,52 2,43 1,04 1 0,77 2,01 0,00 -1,25 1,08 -1,16 0,00 
5222 Combi4/ 4 0 -3361,7 -7,15 442,75 -1666,69 -12S7,72 15,38 1,85 0,66 2,51 2,43 1,04 1 2,52 1,46 0,00 1,05 1,08 0,98 0,00 

5222 Combi3/6 0 -3347,45 -11.4 316,29 -1833,7 -1069,71 59,51 2,04 0,47 2,51 2,43 1,03 1 2,14 1,46 0,00 0,68 1,08 0,64 0,00 

5954 Combi6/2 0 -4268,82 80,8 1462,47 295,72 -4677,02 -203,05 0,33 2,18 2,51 2,43 1,03 1 9,35 1,86 0,00 7,50 1,08 6,97 0,00 

5323 Combi6/2 1,943 -4588,65 79,66 -361,04 -1752,04 -1585,51 109,22 1,95 0,54 2,48 2,43 1,02 1 3,17 2,00 0,00 1,18 1,08 1,09 0,00 

5219 Combi6/2 0 -3297,5 105,02 -394,16 -1697,2 358,33 -10,54 1,89 0,59 2,47 2,43 1,02 1 0,72 1,43 0,00 -0,72 1,08 -0,67 0,00 
5213 Combi4/4 0 -3494,39 85,31 1151,51 666,77 -928,71 627,83 0,74 1,72 2,46 2,43 1,01 1 1,86 1,52 0,00 0,34 1,08 0,31 0,00 

5252 Combi6/2 2,007 -3204,22 65,5 -881,09 1026,61 -2666,41 257,44 1,14 1,31 2,45 2,43 1,01 1 5,33 1,39 0,00 3,94 1,08 3,66 0,00 
5252 Combi3/6 2,007 -3201,66 63,45 -879,55 1019,96 -2656,26 236,12 1,13 1,31 2,44 2,43 1,01 1 5,31 1,39 0,00 3,92 1,08 3,65 0,00 
5321 Combi4/4 2,007 -4600,88 -13,35 -276,93 -1827,77 600,38 -16,79 2,03 0,41 2,44 2,43 1,01 1 1,20 2,00 0,00 -0,80 1,08 -0,74 0,00 
5297 Combi6/2 2,002 -2503,3 22,22 310,92 1775,92 -441,97 201,98 1,97 0,46 2,44 2,43 1,00 1 0,88 1,09 0,00 -0,20 1,08 -0,19 0,00 
5322 Combi6/2 2,007 -4593,62 -27,92 -262,32 -1834,79 -753,71 -23,38 2,04 0,39 2.43 2,43 1,00 1 1,51 2,00 0,00 -0,49 1,08 -0,46 0,00 
5257 Combi4/4 0 -5321,47 -3,86 473,84 1550,18 -2301,4 159,03 1,72 0,71 2,43 2,43 1,00 1 4,60 2,31 0,00 2,29 1,08 2,13 0,00 
5222 Combi4/4 2,007 -3349,75 -7,15 379,15 -1666,69 -432,99 1,04 1,85 0,56 2,42 2,43 1,00 1 0,87 1,46 0,00 -0,59 1,08 -0,55 0,00 
5222 Combi3/6 2,007 -3335,49 -11,4 252,69 -1833,7 -498,77 36,63 2,04 0,38 2,41 2,43 0,99 1 1,00 1,45 0,00 -0,45 1,08 -0,42 0,00 
5252 Combi6/2 1,003 -3210,2 65,5 -849,28 1026,61 -1798,03 191,69 1,14 1,27 2,41 2,43 0,99 1 3,60 1,40 0,00 2,20 1,08 2,05 0,00 
5257 Combi6/2 0 -5310.4 0,81 433,11 1583,08 -2388,89 218,64 1,76 0,65 2,40 2,43 0,99 1 4,78 2,31 0,00 2,47 1,08 2,30 0,00 
5323 Combi6/2 0 -4576,7 79,66 -299,62 -1752,04 -943,58 -45,58 1,95 0,45 2,39 2,43 0,99 1 1,89 1,99 0,00 -0,10 1,08 -0,10 0,00 
5200 Co mbi1/3 2,007 -5320,93 16,17 -555,89 1397,05 -497,44 128,38 1,55 0,83 2,38 2,43 0,98 1 0,99 2,31 0,00 -1,32 1,08 -1,23 0,00 
5298 Combi6/2 0 -2483,44 11,4 271,26 1775,42 -236,15 130,68 1,97 0,40 2,38 2,43 0,98 1 0,47 1,08 0,00 -0,61 1,08 -0,57 0,00 
5321 Combi6/2 2,007 -4554,97 -25,7 -193 -1874,64 -71,18 15,52 2,08 0,29 2,37 2,43 0,98 1 0,14 1,98 0,00 -1,84 1,08 -1,71 0,00 
5322 Combi6/2 0 -4581,67 -27,92 -198,86 -1834,79 -290,95 32,65 2,04 0,30 2,33 2,43 0,96 1 0,58 1,99 0,00 -1,41 1,08 -1,31 0,00 
5195 Combi4/4 0 -5400,4 -78,87 361,94 -1598,47 -1059,04 43,25 1,78 0,54 2,32 2,43 0,95 1 2,12 2,35 0,00 -0,23 1,08 -0,21 0,00 
5346 Combi3/6 0 -3340,31 -5,96 220,17 -1786,16 -498,19 7,29 1,98 0,33 2,31 2,43 0,95 1 1,00 1,45 0,00 -0,46 1,08 -0,42 0,00 
5257 Combi6/2 2,007 -5298,45 0,81 349,45 1583,08 -1603,57 220,26 1,76 0,52 2,28 2,43 0,94 1 3,21 2,30 0,00 0,90 1,08 0,84 0,00 
5321 Combi6/2 0 -4543,02 -25,7 -129,54 -1874,64 252,47 67,09 2,08 0,19 2,28 2,43 0,94 1 0,50 1,98 0,00 -1,47 1,08 -1,37 0,00 



APPENDIX 1.4- KOLOMKOPPEN BASISMODEL M 
lineaire berekening, Extreem : Staaf, Systeem : LCS 

Selectie : 51171, 57, 515, 516, 5202,5201,5211,5212,5221,5220, 5253, 5254, 5263, 5262, 5271, 5270, 

Klasse : RC1 

Staaf 8G 
dx N Vy V% Mx My Mz 
[m) [lcN) [kN) [kN) [kNm) [kNm) [kNm) 

'fr ... r". r, u.c. a..,. 
[N/mm2

) [N/mm1
) [N/mm2

) [N/mm2
) [N/mm2

) 

Nly/W N/A Nltf/A a 0,25./., u.c. 
,,.. 

[N/mm2
) [N/mmi [N/mmÏ [N/mm2

) [N/mm2
) [kN] 

5953 Combi6/2 0 -4232,58 49,23 2263,42 33,64 -8333,93 -280,02 0,03 1,14 1,17 2,71 0,43 3,00 15,29 1,18 13,33 0,78 1,08 0,73 40000 

5953 Combi4/4 0 -4251,76 24,28 2479,05 -278,62 -8326,57 -177,49 0,23 1,25 1,48 2,71 0,55 3,00 15,28 1,18 13,33 0,76 1,08 0,71 40000 

5952 Combi6/2 2,007 -9567,88 -57,01 -1911,82 -1862,45 -8207,84 -123,72 1,51 0,97 2,48 2,71 0,91 3,00 15,06 2,66 11,67 0,74 1,08 0,68 35000 

5952 Combi4/4 2,007 -9606,12 -39,47 -2067,85 -1924,21 -8034,21 -43,19 1,56 1,05 2,60 2,71 0,96 3,00 14,74 2,67 11,67 0,41 1,08 0,38 35000 

5943 Combi6/2 2,007 -2550,97 -15,1 -1448,73 361,75 -6197,51 60,76 0,29 0,73 1,03 2,71 0,38 3,00 11,37 0,71 10,00 0,66 1,08 0,62 30000 

5953 Combi6/2 1,003 -4245,87 49,23 1661,66 441,85 -6380,62 -264,51 0,36 0,84 1,20 2,71 0,44 3,00 11,71 1,18 10,00 0,53 1,08 0,49 30000 

5943 Combi4/4 2,007 -2583,41 -2,74 -1527,6 166,46 -5921,26 96,81 0,13 0,77 0,91 2,71 0,33 3,00 10,86 0,72 10,00 0,15 1,08 0,14 30000 

5952 Combi6/2 1,003 -9559,91 -57,01 -1334,19 -1862,45 -6633,62 -66,52 1,51 0,67 2,18 2,71 0,81 3,00 12,17 2,66 10,00 -0,48 1,08 -{),45 30000 

5253 Combi4/4 2,006 -3180,48 93,3 -1674,74 1655,08 -5467,84 434,51 1,34 0,85 2,19 2,71 0,81 3,00 10,03 0,88 8,33 0,82 1,08 0,76 25000 

5953 Combi2/5 0 -4320,74 10,33 2010,38 -871,76 -5372,83 7,92 0,71 1,02 1,72 2,71 0,64 3,00 9,86 1,20 8,33 0,32 1,08 0,30 25000 

5253 Combi6/2 2,006 -3174,75 99,28 -1573,82 1632,99 -5193,37 475,63 1,32 0,80 2,12 2,71 0,78 3,00 9,53 0,88 8,33 0,31 1,08 0,29 25000 

5254 Combi4/4 0 -5412,89 -54,03 1342,89 390,24 -5520,5 302,17 0,32 0,68 0,99 2,71 0,37 3,00 10,13 1,50 8,33 0,29 1,08 0,27 25000 

5253 Combi3/6 2,006 -3172,06 97,7 -1572,24 1627,92 -5178,88 452,03 1,32 0,79 2,11 2,71 0,78 3,00 9,50 0,88 8,33 0,29 1,08 0,27 25000 

5326 Combi4/4 0 -3438,85 0,9 2002,31 -1081,35 -5101,84 290,03 0,88 1,01 1,89 2,71 0,70 3,00 9,36 0,96 8,33 0,07 1,08 0,07 25000 

5944 Combi6/2 0 -9266,91 25,55 1603,34 1827,79 -5921,13 -53,69 1,48 0,81 2,29 2,71 0,85 3,00 10,86 2,57 8,33 -{),04 1,08 -0,04 25000 

5254 Combi6/2 0 -5398,73 -52,82 1258,89 375,01 -5307,8 344,24 0,30 0,64 0,94 2,71 0,35 3,00 9,74 1,50 8,33 -{),09 1,08 -0,09 25000 

5254 Combi3/6 0 -5396,01 -54,5 1257,3 367,49 -5295,11 321,03 0,30 0,64 0,93 2,71 0,34 3,00 9,72 1,50 8,33 -{),12 1,08 -{),11 25000 

5944 Combi4/4 0 -9282,06 12,21 1790,24 1407,66 -5741,68 3,33 1,14 0,90 2,05 2,71 0,76 3,00 10,54 2,58 8,33 -{),38 1,08 -{),35 25000 

5325 Combi4/4 2,007 -4679,04 52,24 -1384,64 -1308,89 -4832,51 294,92 1,06 0,70 1,76 2,71 0,65 3,00 8,87 1,30 6,67 0,90 1,08 0,84 20000 

5953 Combi5/1 0 -4336,11 -1,65 1930,03 -807,92 -4765,11 69,8 0,65 0,98 1,63 2,71 0,60 3,00 8,74 1,20 6,67 0,87 1,08 0,81 20000 

5952 Combi6/2 0 -9544,56 -57,01 -1209,57 -1342,15 -5402,18 -52,5 1,09 0,61 1,70 2,71 0,63 3,00 9,91 2,65 6,67 0,59 1,08 0,55 20000 

5326 Combi6/2 0 -3419,24 25,41 1735,92 -924,34 -4455,01 142,19 0,75 0,88 1,63 2,71 0,60 3,00 8,17 0,95 6,67 0,56 1,08 0,52 20000 

5337 Combi4/4 2,006 -3834,4 -20,23 -1551,16 219,27 -4433,02 429,77 0,18 0,78 0,96 2,71 0,35 3,00 8,13 1,07 6,67 0,40 1,08 0,37 20000 

5338 Combi4/4 0 -3605,62 -62,32 1373,98 186,22 -4377,06 471,8 0,15 0,69 0,85 2,71 0,31 3,00 8,03 1,00 6,67 0,36 1,08 0,34 20000 

5271 Combi4/4 0 -5540,8 -51,19 1407,82 -688,46 -4543,13 12,92 0,56 0,71 1,27 2,71 0,47 3,00 8,34 1,54 6,67 0,13 1,08 0,12 20000 

5286 Combi4/4 0 -2530,76 16,22 1279,24 -513,45 -4045,72 -428,78 0,42 0,65 1,06 2,71 0,39 3,00 7,42 0,70 6,67 0,05 1,08 0,05 20000 

5270 Combi4/4 2,007 -5318,42 16,52 -1102,25 328,55 -4429,95 88,89 0,27 0,56 0,82 2,71 0,30 3,00 8,13 1,48 6,67 -{),02 1,08 -{),01 20000 

5952 Combi2/5 2,007 -9608,01 -2,6 -1711,76 -1768,28 -5033,32 85,72 1,43 0,87 2,30 2,71 0,85 3,00 9,24 2,67 6,67 -{),10 1,08 -{),09 20000 

5212 Combi4/4 0 -3529,22 102,62 2058,04 901,99 -4070,78 458,71 0,73 1,04 1,77 2,71 0,65 3,00 7,47 0,98 6,67 -{),18 1,08 -{),17 20000 

5356 Combi4/4 0 -3702,6 -88,18 1355,53 262,24 -4064,88 -299,43 0,21 0,69 0,90 2,71 0,33 3,00 7,46 1,03 6,67 -{),24 1,08 -0,22 20000 

5271 Combi6/2 0 -5526,91 -68,6 1294,14 -670,24 -4260,15 11,99 0,54 0,65 1,20 2,71 0,44 3,00 7,82 1,54 6,67 -0,39 1,08 -{),36 20000 

5281 Combi4/4 2,007 -5373,8 23,06 -1137,11 350,84 -4235,54 -387,61 0,28 0,57 0,86 2,71 0,32 3,00 7,77 1,49 6,67 -0,39 1,08 -0,36 20000 

5254 Combi1/3 0 -5421,57 -44,49 1121,41 425,77 -4221,24 169,18 0,35 0,57 0,91 2,71 0,34 3,00 7,75 1,51 6,67 -0,43 1,08 -0,40 20000 

5326 Combi5/1 0 -3478,84 -46,29 1800,9 -722,57 -3783,18 408,17 0,59 0,91 1,50 2,71 0,55 3,00 6,94 0,97 5,00 0,98 1,08 0,91 15000 

5326 Combi2/5 0 -3471,15 -43,05 1800,07 -775,71 -3775,04 427,26 0,63 0,91 1,54 2,71 0,57 3,00 6,93 0,96 5,00 0,96 1,08 0,90 15000 

5212 Combi5/1 0 -3602,51 136,13 1921,36 651,17 -3748,61 194,19 0,53 0,97 1,50 2,71 0,55 3,00 6,88 1,00 5,00 0,88 1,08 0,82 15000 

5944 Combi1/3 0 -9326,25 6,09 1599,7 1377,08 -4612,25 -56,77 1,12 0,81 1,92 2,71 0,71 3,00 8,46 2,59 5,00 0,87 1,08 0,81 15000 

5286 Combi6/2 0 -2507,42 21,6 1144,72 -414,15 -3559,96 -555,04 0,34 0,58 0,91 2,71 0,34 3,00 6,53 0,70 5,00 0,84 1,08 0,78 15000 

5338 Combi3/6 0 -3569,66 -41,46 1214,54 275,47 -3669,1 417,08 0,22 0,61 0,84 2,71 0,31 3,00 6,73 0,99 5,00 0,74 1,08 0,69 15000 

5943 Combi1/3 1,003 -2568,27 5,23 -1124,73 446,64 -3515,61 8,37 0,36 0,57 0,93 2,71 0,34 3,00 6,45 0,71 5,00 0,74 1,08 0,69 15000 

5338 Combi6/2 0 -3568,68 -41,14 1213,54 261,55 -3653,37 423,71 0,21 0,61 0,83 2,71 0,30 3,00 6,70 0,99 5,00 0,71 1,08 0,66 15000 

5943 Combi6/2 0 -2534,27 -15,1 -1247,5 30,65 -3461,5 118,55 0,02 0,63 0,66 2,71 0,24 3,00 6,35 0,70 5,00 0,65 1,08 0,60 15000 

5943 Combi5/1 2,007 -2597,55 26,05 -1089,46 58,67 -3460,85 106,86 0,05 0,55 0,60 2,71 0,22 3,00 6,35 0,72 5,00 0,63 1,08 0,58 15000 

5212 Combi1/3 0 -3555,91 164,87 1896,41 852,61 -3597,13 35,72 0,69 0,96 1,65 2,71 0,61 3,00 6,60 0,99 5,00 0,61 1,08 0,57 15000 



APPENDIX 1.5- KOLOMKOPPEN BASISMODEL V&T 
lineaire berekening. Extreem : Staaf, Systeem : LCS 

Selectie : 51171,57,515,516,5202, 5201, 5211, 5212, 5221, 5220, 5253, 5254,5263, 5262,5271, 5270, 

Klasse : RC1 

Staf 
dx N Vy Vz Mil My Mz 

BG 
[m) [kN) [kN) [kN) [kNm) [kNm) [kNm) 

r, r. r". r, u.c. ..... 
IN/mm2

) (N/mm2
) [N/mm2

) [N/mm'J IN/mm21 

My/W N/A N"'/A .. 0.25./ ., u.c. F,.. 
IN/mm' l IN/mm21 IN/mm'l IN/mm' l IN/mm'l [kN) 

5952 Combi4/4 2,007 -9606,12 -39,47 -2067,85 -1924,21 -8034,21 -43,19 1,56 1,05 2,60 2,71 0,96 3,00 14,74 2,67 0,00 12,07 1,08 11,23 0 

5201 Combi4/4 2,007 -5195,25 78,3 -1404,28 2284,21 -3814,85 283,3 1,85 0,71 2,56 2,71 0,95 3,00 7,00 1,44 0,00 5,56 1,08 5,17 0 

5201 Combi6/2 2,007 -5152,29 131,77 -1268,32 2367,31 -3379,18 411,9 1,92 0,64 2,56 2,71 0,94 3,00 6,20 1,43 0,00 4,77 1,08 4,44 0 

5952 Combi6/2 2,007 -9567,88 -57,01 -1911,82 -1862.45 -8207,84 -123,72 1,51 0,97 2,48 2,71 0,91 3,00 15,06 2,66 0,00 12,40 1,08 11,54 0 

5201 Combi3/6 1,003 -5165,8 125,28 -910,63 2401,17 -2273,82 281.42 1,95 0,46 2,41 2,71 0,89 3,00 4,17 1,43 0,00 2,74 1,08 2,55 0 

5952 Combi2/ 5 2,007 -9608,01 -2,6 -1711,76 -1768,28 -5033,32 85,72 1,43 0,87 2,30 2,71 0,85 3,00 9,24 2,67 0,00 6,57 1,08 6,11 0 

5944 Combi6/2 0 -9266,91 25,55 1603,34 1827,79 -5921,13 -53,69 1,48 0,81 2,29 2,71 0,85 3,00 10,86 2,57 0,00 8,29 1,08 7,71 0 

5952 Combi1/3 1,003 -9586,32 -15,95 -1182,75 -1993,75 -4492,79 41,68 1,62 0,60 2,21 2,71 0,82 3,00 8,24 2,66 0,00 5,58 1,08 5,19 0 

5253 Combi4/4 2,006 -3180,48 93,3 -1674,74 1655,08 -5467,84 434,51 1,34 0,85 2,19 2,71 0,81 3,00 10,03 0,88 0,00 9,15 1,08 8,51 0 

5952 Combi6/2 1,003 -9559,91 -57,01 -1334,19 -1862.45 -6633,62 -66,52 1,51 0,67 2,18 2,71 0,81 3,00 12,17 2,66 0,00 9,52 1,08 8,85 0 

5253 Combi6/2 2,006 -3174,75 99,28 -1573,82 1632,99 -5193,37 475,63 1,32 0,80 2,12 2,71 0,78 3,00 9,53 0,88 0,00 8,65 1,08 8,04 0 

5253 Combl3/6 2,006 ·3172,06 97,7 -1572,24 1627,92 -5178,88 452,03 1,32 0,79 2,11 2,71 0,78 3,00 9,50 0,88 0,00 8,62 1,08 8,02 0 

5944 Combi4/4 0 -9282,06 12,21 1790,24 1407,66 -5741,68 3,33 1,14 0,90 2,05 2,71 0,76 3,00 10,54 2,58 0,00 7,96 1,08 7,40 0 

5952 Combi5/1 2,007 -9604,8 3,47 -1622,77 -1504,86 -4396,57 129,87 1,22 0,82 2,04 2,71 0,75 3,00 8,07 2,67 0,00 5,40 1,08 5,02 0 

5221 Combi4/4 0 -3408,77 -138,77 994,39 -1873,01 -2520,91 277,77 1,52 0,50 2,02 2,71 0,75 3,00 4,63 0,95 0,00 3,68 1,08 3,42 0 

5253 Combl4/4 0.492 -3189,5 93,3 -1225,35 1655,08 -3414.45 293,19 1,34 0,62 1,96 2,71 0,72 3,00 6,27 0,89 0,00 5,38 1,08 5,00 0 

5221 Combi3/6 0 -3382,51 -104,34 811,13 -1903,95 -1965,56 267,63 1,54 0.41 1,95 2,71 0,72 3,00 3,61 0,94 0,00 2,67 1,08 2,48 0 
5221 Combi6/2 0 -3385,94 -101,17 809,71 -1896,3 -1947,15 248,87 1,54 0,41 1,95 2,71 0,72 3,00 3,57 0,94 0,00 2,63 1,08 2,45 0 

5220 Combl4/4 2,007 -3271,76 66,63 -1112,74 -1706,72 -2463,82 297,76 1,38 0,56 1,95 2,71 0,72 3,00 4,52 0,91 0,00 3,61 1,08 3,36 0 



APPENDIX 1.6- BRUGDEEL 12 BASISMODEL M, V&T 
Lineaire berekening, Extreem : Staaf, Systeem : LCS 

Selectie : 5945, 5946, 5947, 5948, 5949, 5950, 5951 

Klasse: RC1 

Staaf BG 
dx N Vy Vz Mx My Mz 
(m) (kN) (kN) (kN) (kNm) [kNm) (kNm) 

r, rv .... r, u.c. ...... 
JN/mm'l JNlmmi llfl/mmi llf/mmi .lN/mmi 

My/W N/A N 1111/A 11 D,ZS.f,. u.c. F,_ 
[N/mm2

) [NJmm2
] [N/mmi [N/mm2

] [N/mm21. [kN) 
5951 Combi6/2 2,007 -9516,19 -52,42 -1060,86 -1873,11 -5157,91 -11,17 1,734361 1,077529 2,81189 3,03 0,926979 3 8,596517 3,172063 0 5,424453 1,075 5,046003 0 

5951 Combi4/4 2,007 -9552,06 -38,34 -1160,44 -2091,95 -4624,21 46,52 1,936991 1,178674 3,115664 3,03 1,027123 3 7,707017 3,18402 0 4,522997 1,075 4,207439 0 

5951 Combi6/2 1,003 -9508,22 -52,42 -1025,19 -1873,11 -4111,29 41,44 1,734361 1,041298 2,77566 3,03 0,915036 3 6,85215 3,169407 0 3,682743 1,075 3,425808 0 

5945 Combi6/2 0 -9284,62 10,76 771,75 1505,32 -3564,53 31,47 1,393815 0,783876 2,177691 3,03 0,717907 3 5,940883 3,094873 0 2,84601 1,075 2,647451 0 

5951 Combi4/4 1,003 -9544,09 -38,34 -1124,77 -2091,95 -3477,67 84,99 1,936991 1,142443 3,079434 3,03 1,015179 3 5,796117 3,181363 0 2,614753 1,075 2,432329 0 

5951 Combi6/2 0 ·9487,89 -52,42 -840,49 -1691,99 -3157,27 79 1,566657 0,853696 2,420354 3,03 0,797904 3 5,262117 3,16263 0 2,099487 1,075 1,953011 0 

5945 Combi4/4 0 -9303,58 1,64 922,86 1158,15 -3057,09 57,95 1,072361 0,937361 2,009722 3,03 0,662533 3 5,09515 3,101193 0 1,993957 1,075 1,854843 0 

5945 Combi6/2 0,669 -9294,55 10,76 692,34 1840,78 -3026,65 10,83 1,704426 0,703219 2,407644 3,03 0,793714 3 5,044417 3,098183 0 1,946233 1,075 1,81045 0 

5950 Combi6/2 2,007 -9467,19 -45,87 -747,17 -1818,93 -2943,81 84,9 1,684194 0,75891 2,443104 3,03 0,805404 3 4,90635 3,15573 0 1,75062 1,075 1,628484 0 

5951 Combi2/5 2,007 -9565,07 -7,26 -870,03 -1894,91 -2335,82 103,96 1,754546 0,883701 2,638247 3,03 0,869736 3 3,893033 3,188357 0 0,704677 1,075 0,655513 0 

5950 Combi4/4 2,007 -9500,22 -35,47 -790,46 -2161,87 -2149,34 124,08 2,001731 0,80288 2,804612 3,03 0,92458 3 3,582233 3,16674 0 0,415493 1,075 0,386505 0 

5946 Combi6/2 0 -9309,51 -2,76 465,14 1985,81 · 1883,35 18,84 1,838713 0,472449 2,311162 3,03 0,761907 3 3,138917 3,10317 0 0,035747 1,075 0,033253 0 

5950 Combi6/2 0 -9442,24 -45,87 -567,21 -1134,63 ·1624,91 120,17 1,050583 0,576122 1,626706 3,03 0,536267 3 2,708183 3,147413 0 -0,43923 1,075 -0,408586 0 

5949 Combi6/2 2,007 -9424,92 -37,38 -456,55 -713,94 ·1495,74 83,39 0,661056 0,463724 1,124779 3,03 0,370799 3 2,4929 3,14164 0 -0,64874 1,075 -0,603479 0 

5946 Combi6/2 1,003 -9323,48 ·2,76 357,08 1604,28 ·1434,76 47,74 1,485444 0,362691 1,848135 3,03 0,609264 3 2,391267 3,107827 0 -(),71656 1,075 -0,666567 0 
5948 Combi5/1 0 -9450,14 -11,14 12,54 106,53 1377,62 51,87 0,098639 0,012737 0,111376 3,03 0,036717 3 2,296033 3,150047 0 -(),854013 1,075 -0,794431 0 

5948 Combi5/1 0,669 -9455,45 ·11,14 -11,24 106,53 1378,06 44,42 0,098639 0,011417 0,110055 3,03 0,036281 3 2,296767 3,151817 0 -(),85505 1,075 -0,795395 0 

5945 Combi5/1 0 -9378,61 -9,07 753,92 461,58 -1356,63 76,39 0,427389 0,765766 1,193155 3,03 0,39334 3 2,26105 3,126203 0 -(),865153 1,075 -0,804794 0 

5950 Combi4/4 1,003 -9492,26 -35,47 -754,79 -2161,87 -1374,05 159,67 2,001731 0,76665 2,768381 3,03 0,912636 3 2,290083 3,164087 0 -(),874003 1,075 -0,813026 0 

5947 Combi5/1 2,007 -9446,07 -11,63 97,15 513,49 1336,89 17,7 0,475454 0,098676 0,57413 3,03 0,18927 3 2,22815 3,14869 0 -(),92054 1,075 -0,856316 0 

5948 Combi5/1 2,007 -9466,08 -11,14 -58,8 106,53 1331,2 29,52 0,098639 0,059724 0,158363 3,03 0,052207 3 2,218667 3,15536 0 -0,936693 1,075 -0,871343 0 

5949 Combi5/1 0 -9472,92 -9,34 -146,87 -440,14 1315,21 73,43 0,407537 0,149178 0,556715 3,03 0,183529 3 2,192017 3,15764 0 -(),965623 1,075 -0,898254 0 

5947 Combi5/1 1,003 -9438,1 -11,63 132,82 513,49 1221,52 29,38 0,475454 0,134907 0,610361 3,03 0,201214 3 2,035867 3,146033 0 -1,110167 1,075 -1,032713 0 

5946 Combi4/4 0 -9335,57 -7,72 535,09 1897,22 -1098,4 7,27 1,756685 0,543498 2,300183 3,03 0,758288 3 1,830667 3,111857 0 ·1,28119 1,075 ·1,191805 0 
5951 Combi5/1 1,003 -9556,38 -2,06 -762,38 -1688,01 -1106,71 141,82 1,562972 0,774359 2,337331 3,03 0,770534 3 1,844517 3,18546 0 ·1,340943 1,075 -1,247389 0 
5947 Combi6/2 0 -9336,68 -16,04 197,5 1365,63 -925,11 68,95 1,264472 0,200603 1,465075 3,03 0,482983 3 1,54185 3,112227 0 ·1,570377 1,075 -1,460816 0 
5946 Combi5/1 2,007 -9424,79 -10,29 311,52 986,12 927,16 -0,7 0,913074 0,316415 1,229489 3,03 0,405318 3 1,545267 3,141597 0 ·1,59633 1,075 ·1,484958 0 
5945 Combi1/3 2,007 -9366,73 -(),61 625,56 1545,52 -890,4 -53,72 1,431037 0,635389 2,066426 3,03 0,681227 3 1,484 3,122243 0 -1,638243 1,075 -1,523947 0 

5949 Combi5/1 2,007 -9494,99 -9,34 -292,09 -902,32 874,6 93,06 0,835481 0,29668 1,132161 3,03 0,373233 3 1,457667 3,164997 0 -1,70733 1,075 ·1,588214 0 

5948 Combi6/2 2,007 -9385,12 -27,48 ·144,85 562,91 -794,72 51,16 0,521213 0,147126 0,668339 3,03 0,220327 3 1,324533 3,128373 0 ·1,80384 1,075 ·1,677991 0 
5949 Combi6/2 0 -9399,99 -37,38 -276,96 -36,8 -759,49 102,2 0,034074 0,281312 0,315386 3,03 0,103971 3 1,265817 3,13333 0 -1,867513 1,075 -1,737222 0 
5947 Combi6/2 1,003 -9350,66 ·16,04 89,44 984,09 -744,58 84,52 0,911194 0,090845 1,00204 3,03 0,330337 3 1,240967 3,116887 0 -1,87592 1,075 -1,745042 0 
5950 Combi5/1 0 -9503,35 -6,39 -366,72 -1326,37 729,32 126,7 1,22812 0,372482 1,600603 3,03 0,527661 3 1,215533 3,167783 0 -1,95225 1,075 -1,816047 0 
5947 Combi6/2 2,007 -9358,63 ·16,04 53,76 984,09 -672,73 68,43 0,911194 0,054605 0,965799 3,03 0,318389 3 1,121217 3,119543 0 -1,998327 1,075 ·1,858909 0 
5946 Combi5/1 1,003 -9416,82 ·10,29 347,19 986,12 596,67 9,63 0,913074 0,352645 1,265719 3,03 0,417262 3 0,99445 3,13894 0 -2,14449 1,075 ·1,994874 0 
5948 Combi6/2 0 -9369,18 ·27,48 -73,51 562,91 -575,61 106,31 0,521213 0,074665 0,595878 3,03 0,19644 3 0,95935 3,12306 0 -2,16371 1,075 -2,012753 0 
5948 Combi1/3 2,007 -9437,74 -15,09 -92,6 390,4 585 ·19,8 0,361481 0,094055 0,455536 3,03 0,150174 3 0,975 3,145913 0 ·2,170913 1,075 -2,019454 0 
5949 Combi4/4 2,007 -9457,08 -30,78 -473,39 -991,3 -577,58 95,78 0,91787 0,480828 1,398699 3,03 0,461101 3 0,962633 3,15236 0 -2,189727 1,075 ·2,036955 0 
5950 Combi1/3 1,003 -9490,11 -18,41 -480,52 -1354 -553,59 64,49 1,253704 0,48807 1,741774 3,03 0,574201 3 0,92265 3,16337 0 -2,24072 1,075 -2,084391 0 
5947 Combi1/3 1,003 -9401,2 -11,48 190,03 1175,24 491,53 -41,95 1,088185 0,193016 1,281201 3,03 0,422366 3 0,819217 3,133733 0 ·2,314517 1,075 -2,153039 0 
5949 Combi1/3 1,003 -9454,53 -17,33 ·222,75 ·249,81 399,14 12,37 0,231306 0,22625 0,457556 3,03 0,15084 3 0,665233 3,15151 0 -2,486277 1,075 ·2,312816 0 
5951 Combi5/1 0 -9535,77 ·2,06 -574,4 -1845,84 ·371,7 156,99 1,709111 0,583425 2,292536 3,03 0,755767 3 0,6195 3,17859 0 ·2,55909 1,075 ·2,380549 0 
5947 Combi1/3 0 -9392,24 -11,48 237,71 1175,24 276,93 -30,43 1,088185 0,241445 1,32963 3,03 0,438331 3 0,46155 3,130747 0 -2,669197 1,075 -2,482974 0 
5946 Combi1/3 1,003 -9377,52 -6,04 427,59 1759,34 -212,21 -73,87 1,629019 0,434309 2,063327 3,03 0,680205 3 0,353683 3,12584 0 -2,772157 1,075 -2,57875 0 



APPENDIX 1.7- BRUGDELEN MODEL HERZIEN M 
Uneaire berekening, Extreem : Staaf, Systeem : LCS 

Selectie : 5302, SS, 58, 59, 510,511, 512, 513,514, 5195, 5196, 5197,5198,5199, 5200, 5203, 5204, 5205, 

Klasse: RC1 

Staaf 
dx N Vy Vz Mx My Mz 

8G 
[m) [kN) lkNI lkNI [kNm) lkNm) [kNm) 

r, r• r., r, u.c. 
.. _ 

[N/mm'l (N/mm1
) [N/mm1

] [N/mm'] [N/mm'l 

My/W N/A N011 /A " 0,25./,. u.c. F,.. 
(N/mm') IN/mm1

] IN/mm1
) IN/rnm

1
) IN/rnm1

) [kN) 

5954 Combi6/2 0 8000 77,07 1472,86 327,43 -4744,44 -199,71 0,36 2,19 2,56 2,43 1,05 1,00 9,49 3,48 0,00 6,01 1,08 5,59 0 

5954 Combl4/4 0 8000 56,57 1630,61 207,91 -4354,88 -156,76 0,23 2,43 2,66 2,43 1,10 1,00 8,71 3,48 0,00 5,23 1,08 4,87 0 

5330 CombiS/1 2,007 8000 -24,04 423,95 1090,55 3511,26 -44,7 1,21 0,63 1,84 2,43 0,76 1,00 7,02 3,48 0,00 3,54 1,08 3,30 0 

5303 Combi6/2 2,007 8000 -41,62 -1100,54 -72,43 -3423,07 155,55 0,08 1,64 1,72 2,43 0,71 1,00 6,85 3,48 0,00 3,37 1,08 3,13 0 

5330 Combi1/3 2,007 8000 -19,81 422,12 820,13 3285,27 40,88 0,91 0,63 1,54 2,43 0,63 1,00 6,57 3,48 0,00 3,09 1,08 2,88 0 

5255 Combl4/4 0 8000 -41,7 740,24 1065,87 -3264,09 225,51 1,18 1,10 2,29 2,43 0,94 1,00 6,53 3,48 0,00 3,05 1,08 2,84 0 

5255 Combi6/2 0 8000 -36,25 684 1075,28 -3241,73 278,37 1,19 1,02 2,21 2,43 0,91 1,00 6,48 3,48 0,00 3,01 1,08 2,80 0 

5303 Combi4/4 2,007 8000 -31,05 -1115,15 -429,33 -2959,39 192,25 0,48 1,66 2,14 2.43 0,88 1,00 5,92 3,48 0,00 2,44 1,08 2,27 0 

5214 Combi4/4 2,007 8000 74,37 728,05 -794,98 2857,3 804,91 0,88 1,08 1,97 2,43 0,81 1,00 5,71 3,48 0,00 2,24 1,08 2,08 0 

5273 Combi4/4 0 8000 -54,96 649,43 89,83 -2729,73 -138,38 0,10 0,97 1,07 2,43 0,44 1,00 5,46 3,48 0,00 1,98 1,08 1,84 0 

5273 Combi6/2 0 8000 -68,96 578,57 85,76 -2683,62 -183,22 0,10 0,86 0,96 2,43 0,39 1,00 5,37 3,48 0,00 1,89 1,08 1,76 0 

5252 Combi4/4 2,007 8000 65,28 -926,11 1040,92 -2644,59 214,18 1,16 1,38 2,54 2,43 1,05 1,00 5,29 3,48 0,00 1,81 1,08 1,68 0 

5330 Combi5/1 0 8000 -24,04 447,67 1090,55 2636,64 3,55 1,21 0,67 1,88 2,43 0,77 1,00 5,27 3,48 0,00 1,80 1,08 1,67 0 

5214 Combi5/1 2,007 8000 130,61 686,22 -849,26 2627,28 836,19 0,94 1,02 1,97 2,43 0,81 1,00 5,25 3,48 0,00 1,78 1,08 1,65 0 

5252 Combi6/2 2,007 8000 68,73 -851,82 986,37 -2601,85 245,83 1,10 1,27 2,37 2,43 0,97 1,00 5,20 3,48 0,00 1,73 1,08 1,61 0 

5324 Combi4/4 2,071 8000 49 -617,08 -1860,31 -2600,09 186,21 2,07 0,92 2,99 2,43 1,23 1,00 5,20 3,48 0,00 1,72 1,08 1,60 0 

5252 Combi3/6 2,007 8000 66,74 -849,33 978,06 -2589,05 225,14 1,09 1,27 2,35 2,43 0,97 1,00 5,18 3,48 0,00 1,70 1,08 1,58 0 

5329 Combi5/1 2,007 8000 -28,25 485,76 899,3 2578.42 6,8 1,00 0,72 1,72 2,43 0,71 1,00 5,16 3,48 0,00 1,68 1,08 1,56 0 

5330 Combi6/2 2,007 8000 37,59 425,89 237,26 2516,17 404,13 0,26 0,63 0,90 2,43 0,37 1,00 5,03 3,48 0,00 1,55 1,08 1,45 0 

5330 Combi4/4 0 8000 25,88 520,56 709,12 2475,04 268,3 0,79 0,78 1,56 2,43 0,64 1,00 4,95 3,48 0,00 1,47 1,08 1,37 0 

5303 Combil/3 2,007 8000 -24,6 -871,74 -159,19 -2439,3 79,34 0,18 1,30 1,48 2,43 0,61 1,00 4,88 3,48 0,00 1,40 1,08 1,30 0 

5856 CombiS/1 0 8000 35,51 -149,11 456,67 2406,57 -60,26 0,51 0,22 0,73 2,43 0,30 1,00 4,81 3,48 0,00 1,33 1,08 1,24 0 

5329 Combi1/3 2,007 8000 -21,82 476,83 678,21 2352,47 78,58 0,75 0,71 1,46 2,43 0,60 1,00 4,70 3,48 0,00 1,23 1,08 1,14 0 

5840 Combi5/1 0,882 8000 -8,94 -105,26 537,5 2352,19 -44,52 0,60 0,16 0,75 2,43 0,31 1,00 4,70 3,48 0,00 1,23 1,08 1,14 0 

5840 Combi5/1 0 8000 -8,94 11,73 135,96 2349,47 1,32 0,15 O,Q2 0,17 2,43 0,07 1,00 . 4,70 3,48 0,00 1,22 1,08 1,14 0 

5839 Combi5/1 0,93 8000 2,44 14,72 157,24 2282,15 15,21 0,17 0,02 0,20 2,43 0,08 1,00 4,56 3,48 0,00 1,09 1,08 1,01 0 

5839 Combi5/1 1,86 8000 2,44 -33,25 157,24 2273,54 17,48 0,17 0,05 0,22 2,43 0,09 1,00 4,55 3.48 0,00 1,07 1,08 0,99 0 

5280 Combl4/4 2,007 8000 12,78 -560,57 601,2 -2263,59 -430,2 0,67 0,84 1,50 2,43 0,62 1,00 4,53 3,48 0,00 1,05 1,08 0,98 0 

5839 Combi5/1 0 8000 2,44 62,7 157,24 2246,16 12,93 0,17 0,09 0,27 2,43 0,11 1,00 4,49 3,48 0,00 1,01 1,08 0,94 0 

5257 Combi6/2 0 8000 5,59 437,69 1599,78 -2244,12 231,9 1,78 0,65 2,43 2,43 1,00 1,00 4.49 3,48 0,00 1,01 1,08 0,94 0 

5840 Combi5/1 1,764 8000 -8,94 -150,74 537,5 2239,31 -52,41 0,60 0,22 0,82 2,43 0,34 1,00 4,48 3,48 0,00 1,00 1,08 0,93 0 

5849 Combi1/3 1,916 8000 76,16 116,79 -800,33 2229,23 -194,18 0,89 0,17 1,06 2,43 0,44 1,00 4,46 3,48 0,00 0,98 1,08 0,91 0 

5838 Combi5/1 0 8000 26,77 22,49 342,82 2225,81 -28,14 0,38 0,03 0,41 2,43 0,17 1,00 4,45 3,48 0,00 0,97 1,08 0,91 0 

Duplicaten zijn verwijderd en normaalkracht verhoogd 

Unieke segmenten N-9000 -
5954 Combi6/2 0 9000 77,07 1472,86 327,43 -4744,44 -199,71 0,36 2,19 2,56 2,43 1,05 1,00 9,49 3,91 0,00 5,58 1,08 5,19 0 

5330 Combi5/1 2,007 9000 -24,04 423,95 1090,55 3511,26 -44,7 1,21 0,63 1,84 2,43 0,76 1,00 7,02 3,91 0,00 3,11 1,08 2,89 0 

5303 Combi6/2 2,007 9000 -41,62 -1100,54 -72,43 -3423,07 155,55 0,08 1,64 1,72 2,43 0,71 1,00 6,85 3,91 0,00 2,93 1,08 2,73 0 

5255 Combi4/4 0 9000 -41,7 740,24 1065,87 -3264,09 225,51 1.18 1,10 2,29 2,43 0,94 1,00 6,53 3,91 0,00 2,62 1,08 2.43 0 

5214 Combi4/4 2,007 9000 74,37 728,05 -794,98 2857,3 804,91 0,88 1,08 1,97 2,43 0,81 1,00 5,71 3,91 0,00 1,80 1,08 1,68 0 

5273 Combi4/4 0 9000 -54,96 649,43 89,83 -2729,73 -138,38 0,10 0,97 1,07 2,43 0,44 1,00 5,46 3,91 0,00 1,55 1,08 1,44 0 

5252 Combi4/4 2,007 9000 65,28 -926,11 1040,92 -2644,59 214,18 1,16 1,38 2,54 2,43 1,05 1,00 5,29 3,91 0,00 1,38 1,08 1,28 0 

5324 Combi4/4 2,071 9000 49 -617,08 -1860,31 -2600,09 186,21 2,07 0,92 2,99 2,43 1,23 1,00 5,20 3,91 0,00 1,29 1,08 1,20 0 

5329 Combi5/1 2,007 9000 -28,25 485,76 899,3 2578,42 6,8 1,00 0,72 1,72 2,43 0,71 1,00 5,16 3,91 0,00 1,24 1,08 1,16 0 

5856 Combi5/1 0 9000 35,51 -149,11 456,67 2406,57 -60,26 0,51 0,22 0,73 2,43 0,30 1,00 4,81 3,91 0,00 0,90 1,08 0,84 0 

5840 Combi5/1 0,882 9000 -8,94 -105,26 537,5 2352,19 -44,52 0,60 0,16 0,75 2,43 0,31 1,00 4,70 3,91 0,00 0,79 1,08 0,74 0 

5839 Combi5/1 0,93 9000 2.44 14,72 157,24 2282,15 15,21 0,17 0,02 0,20 2,43 0,08 1,00 4,56 3,91 0,00 0,65 1,08 0,61 0 



APPENDIX 1.8- BRUGDELEN MODEL HERZIEN V&T 
lineaire berekening, Extreem : Staaf, Systeem : LCS 

Selectie : 5302, SS, SB, 59, 510, 511, 512, 513, 514, 5195, 5196, 5197, 5198, 5199, 5200, 5203, 5204, 5205, 

Klasse : RC1 

Staaf BG 
clx N Vy Vz Mx My Mx 

[m) [lcN) [lcN) [lcN) [kNm) [lcNm) [lcNm) 

r, rv r,.. r, u.c. ~~-
[N/mm'l [N/mm'l IN/mm

2
1 [N/mm21 [N/mm21 

My/W N/A Ntii/A fl 0,25./,. F.,. u.c, 
(N/mm21 [N/mm21 [N/mm21 (N/mm21 [N/mm'l [kN) 

5219 Combi4/4 2,029 -3295,62 104,06 -835,7 -2004,7 -880,02 170,3 2,227444 1,245022 3,472467 3,22 1,07828 3,4 1,76 1,43 0,00 0,33 1,08 0,30 0 

5219 Combi4/4 0 -3307,57 104,06 -751,09 ·2004,7 729,41 -40,8 2,227444 1,118971 3,346415 3,22 1,039138 3,4 1,46 1,44 0,00 0,02 1,08 0,02 0 

5219 Combi3/6 2,029 ·3286,8 86,75 -706,08 ·1901,72 -613,48 201,1 2,113022 1,051915 3,164937 3,22 0,982785 3,4 1,23 1,43 0,00 -0,20 1,08 ·0,19 0 

5219 Combi6/2 0 -3302,42 90,88 ·629,68 ·1864,91 801,47 -6,7 2,072122 0,938095 3,010217 3,22 0,934741 3,4 1,60 1,44 0,00 0,17 1,08 0,16 0 

5324 Combi4/4 2,071 -4635,65 49 ·617,08 ·1860,31 ·2600,09 186,21 2,067011 0,919323 2,986334 3,22 0,927325 3,4 5,20 2,02 0,00 3,18 1,08 2,96 0 

5324 Combi4/4 0 -4623,7 49 -551,56 ·1860,31 ·1390,14 84,73 2,067011 0,821712 2,888723 3,22 0,897014 3,4 2,78 2,01 0,00 0,77 1,08 0,72 0 

5200 Combi4/4 2,007 -5225,27 50,35 ·783,61 1465,21 · 1366,39 84,12 1,628011 1,167419 2,79543 3,22 0,868045 3,4 2,73 2,27 0,00 0,46 1,08 0,43 0 

5213 Combi4/4 0 -3525,27 91,47 1271,51 776,93 ·1182,27 616,08 0,863256 1,89429 2,757546 3,22 0,856281 3,4 2,36 1,53 0,00 0,83 1,08 0,77 0 

5323 Combi4/4 1,943 -4642,45 96,52 -478,08 ·1791,67 ·1235,88 112,2 1,990744 0,712242 2,702986 3,22 0,839339 3,4 2,47 2,02 0,00 0,45 1,08 0,42 0 

5214 Combi1/3 1,505 -3473,08 146,2 643,55 ·1549,18 2150,59 654,25 1,721311 0,958758 2,680069 3,22 0,832223 3,4 4,30 1,51 0,00 2,79 1,08 2,60 0 

5297 Combi6/2 0 ·2496,26 23,02 459,52 1794,47 ·1248,59 187,99 1,993856 0,684591 2,678447 3,22 0,831719 3,4 2,50 1,09 0,00 1,41 1,08 1,31 0 

5200 Combi6/2 2,007 ·5172,86 93,64 -669,71 1499,12 -1199,03 108,09 1,665689 0,997731 2,66342 3,22 0,827053 3,4 2,40 2,25 0,00 0,15 1,08 0,14 0 

5954 Combi4/4 0 -4295,85 56,57 1630,61 207,91 -4354,88 -156,76 0,231011 2,429276 2,660287 3,22 0,82608 3,4 8,71 1,87 0,00 6,84 1,08 6,36 0 

5847 Combi4/4 0 ·2638,34 ·84,55 1047,56 987,95 ·580,92 326,35 1,097722 1,560651 2,658373 3,22 0,825485 3,4 1,16 1,15 0,00 0,01 1,08 O,Ql 0 

5200 Combi3/6 . 1,003 -5187,35 88,5 -633,06 1526,54 -504,5 25,64 1,696156 0,94313 2,639286 3,22 0,819559 3,4 1,01 2,26 0,00 -1,25 1,08 -1,16 0 

5323 Combi4/4 0 -4630,5 96,52 ·416,66 ·1791,67 -366,52 ·75,36 1,990744 0,620738 2,611483 3,22 0,810925 3,4 0,73 2,01 0,00 -1,28 1,08 -1,19 0 

5222 Combi4/4 0 -3357,91 -6,59 476,79 ·1703,55 ·1730,11 -15,18 1,892833 0,71032 2,603153 3,22 0,808339 3,4 3,46 1,46 0,00 2,00 1,08 1,86 0 

5297 Combi4/4 0 -2517,67 14,35 573,46 1566,83 · 1298,77 186,19 1,740922 0,854338 2,595261 3,22 0,805888 3,4 2,60 1,09 0,00 1,50 1,08 1,40 0 

5222 Combi3/6 0 -3343,09 -10,39 346,73 ·1865,34 -1503,61 30,61 2,0726 0,516557 2,589157 3,22 0,803992 3,4 3,01 1,45 0,00 1,55 1,08 1,45 0 

5324 Combi6/2 0 -4574,55 25,33 -393,01 · 1799,24 -1562,36 57,64 1,999156 0,585505 2,58466 3,22 0,802596 3,4 3,12 1,99 0,00 1,14 1,08 1,06 0 

5322 Combi4/4 2,007 ·4647,98 -13,1 ·360,59 -1828,86 -173,73 -54,75 2,032067 0,537206 2,569272 3,22 0,797818 3,4 0,35 2,02 0,00 -1,67 1,08 -1,56 0 

5954 Combi6/2 0 -4270,22 77,07 1472,86 327,43 -4744,44 -199,71 0,363811 2,194261 2,558072 3,22 0,79434 3,4 9,49 1,86 0,00 7,63 1,08 7,10 0 

5219 Combi1/3 0 -3331,78 49,55 -471,09 -1663,7 201,8 180,16 1,848556 0,701828 2,550384 3,22 0,791952 3,4 0,40 1,45 0,00 -1,05 1,08 -0,97 0 

5252 Combi4/4 2,007 -3207,61 65,28 -926,11 1040,92 -2644,59 214,18 1,156578 1,379715 2,536293 3,22 0,787577 3,4 5,29 1,39 0,00 3,89 1,08 3,62 0 

5222 Combi4/4 2,007 ·3345,96 -6,59 413,18 -1703,55 -837,08 -28,4 1,892833 0,615554 2,508387 3,22 0,778912 3,4 1,67 1,45 0,00 0,22 1,08 0,20 0 



APPENDIX 1.9- BRUGDEEL 11 MODEL HERZIEN 
Lineaire berekening, Extreem : Staaf, Systeem : LCS 

Selectie: 5297, 5298, 5299,5300, 5301, 5302, 5303, 5943, 5944,5945, 5946,5947,5318, 5319, 5320, 5321, 

Klasse : RCl 

Staaf 
dx N Vy Vz Mx My Mz 

IG 
(m) (kN) (kN) lkN) [kNm) lkNm) [kNm) 

rr r. r,.. r, u.c. a-
[N/mm2

) [N/mm2
) [N/mm2

) IN/mm2
) IN/mm21 

lllly/W N/A N 011 / A a 0,25./ ,. u.c. F,_ 
IN/mm21 IN/mm21 IN/mm21 IN/mm21 IN/mm'l lkN) 

5297 Combi5/1 2,002 ·2584,25 ·4,91 406,96 597,31 113,19 97,22 0,66 0,61 1,27 2,43 0,52 1,00 0,23 1,12 0,00 -0,90 1,08 ..(),83 0 
5297 Combi6/2 0 ·2496,26 23,02 459,52 1794,47 ·1248,59 187,99 1,99 0,68 2,68 2,43 1,10 1,00 2,50 1,09 0,00 1,41 1,08 1,31 0 
5297 Combi5/1 0 ·2578,27 -4,91 550,96 597,31 ·845,55 107,05 0,66 0,82 1,48 2,43 0,61 1,00 1,69 1,12 0,00 0,57 1,08 0,53 0 
5297 Combi1/3 2,002 ·2550,43 3,18 307,1 1006,82 ·162,78 149,3 1,12 0,46 1,58 2,43 0,65 1,00 0,33 1,11 0,00 ·0,78 1,08 ..(),73 0 
5297 Combi4/4 0 ·2517,67 14,35 573,46 1566,83 ·1298,77 186,19 1,74 0,85 2,60 2,43 1,07 1,00 2,60 1,09 0,00 1,50 1,08 1,40 0 
5297 Combi6/2 2,002 ·2502,24 23,02 315,52 1794,47 ·472,89 234,08 1,99 0,47 2,46 2,43 1,02 1,00 0,95 1,09 0,00 ·0,14 1,08 ..(),13 0 
5298 Combi5/1 2,007 ·2574,4 ·5,46 238,02 605,71 807,35 68,39 0,67 0,35 1,03 2,43 0,42 1,00 1,61 1,12 0,00 0,50 1,08 0,46 0 
5298 Combi6/2 0 ·2482,13 12,03 275,81 1799,01 ·264,84 161,42 2,00 0,41 2,41 2,43 0,99 1,00 0,53 1,08 0,00 -0,55 1,08 ..(),51 0 
5298 Combi5/1 0 ·2562,45 ·5,46 382,02 605,71 185,17 79,35 0,67 0,57 1,24 2,43 0,51 1,00 0,37 1,11 0,00 ..(),74 1,08 ..(),69 0 
5298 Combi6/2 2,007 ·2494,08 12,03 131,81 1799,01 144,18 185,56 2,00 0,20 2,20 2,43 0,90 1,00 0,29 1,08 0,00 ..(),80 1,08 ..(),74 0 
5299 Combi5/1 2,007 ·2579,74 ·5,89 78,16 531,36 1175,99 69,73 0,59 0,12 0,71 2,43 0,29 1,00 2,35 1,12 0,00 1,23 1,08 1,14 0 
5299 Combi6/2 0 ·2486,84 0,81 105,26 1725,88 346,6 194,37 1,92 0,16 2,07 2,43 0,86 1,00 0,69 1,08 0,00 ..(),39 1,08 ..(),36 0 
5299 Combi2/5 0 ·2556,27 ·7,27 192,97 692,95 751,36 102,94 0,77 0,29 1,06 2,43 0,44 1,00 1,50 1,11 0,00 0,39 1,08 0,36 0 
5299 Combi6/2 2,007 ·2498,79 0,81 ·38,74 1725,88 413,34 196 1,92 0,06 1,98 2,43 0,81 1,00 0,83 1,09 0,00 ..(),26 1,08 ..(),24 0 
5299 Combi5/1 0 ·2567,79 ·5,89 222,16 531,36 874,64 81,56 0,59 0,33 0,92 2,43 0,38 1,00 1,75 1,12 0,00 0,63 1,08 0,59 0 
5300 Combi5/1 2,007 ·2583,19 ·6,2 ·83,83 417,21 1206,79 73,54 0,46 0,12 0,59 2,43 0,24 1,00 2,41 1,12 0,00 1,29 1,08 1,20 0 
5300 Combi6/2 0 ·2491,18 ·10,37 ·66,06 1625,38 603,92 208,69 1,81 0,10 1,90 2,43 0,78 1,00 1,21 1,08 0,00 0,12 1,08 0,12 0 
5300 Combi1/3 0 ·2537,86 ·11,85 -9,85 879,7 753,64 121,63 0,98 0,01 0,99 2,43 0,41 1,00 1,51 1,10 0,00 0,40 1,08 0,38 0 
5300 Combi5/1 0 ·2571,24 ·6,2 60,17 417,21 1230,53 85,99 0,46 0,09 0,55 2,43 0,23 1,00 2,46 1,12 0,00 1,34 1,08 1,25 0 
5300 Combi6/2 2,007 ·2503,13 -10,37 ·210,07 1625,38 326,83 187,88 1,81 0,31 2,12 2,43 0,87 1,00 0,65 1,09 0,00 ..(),43 1,08 ..(),40 0 
5300 Combi5/1 0,669 ·2575,22 -6,2 12,17 417,21 1254,73 81,84 0,46 0,02 0,48 2,43 0,20 1,00 2,51 1,12 0,00 1,39 1,08 1,29 0 
5301 Combi5/l 2,007 ·2588,26 ·6,32 ·293,58 82,48 842,4 95,06 0,09 0,44 0,53 2,43 0,22 1,00 1,68 1,13 0,00 0,56 1,08 0,52 0 
5301 Combi6/2 0 ·2496,3 ·21,27 ·256,07 1492,36 507,91 204,47 1,66 0,38 2,04 2,43 0,84 1,00 1,02 1,09 0,00 ·0,07 1,08 ·0,06 0 
5301 Combi5/1 0 ·2573,07 ·6,32 ·110,46 278,06 1247,83 91,51 0,31 0,16 0,47 2,43 0,20 1,00 2,50 1,12 0,00 1,38 1,08 1,28 0 
5301 Combi6/2 2,007 ·2514,65 ·21,27 -477,16 1106,93 ·227,84 193,77 1,23 0,71 1,94 2,43 0,80 1,00 0,46 1,09 0,00 ·0,64 1,08 ..(),59 0 
5301 Combi5/1 1,003 ·2582,29 -6,32 ·221,58 82,48 1100,86 101,4 0,09 0,33 0,42 2,43 0,17 1,00 2,20 1,12 0,00 1,08 1,08 1,00 0 
5301 Combi5/1 1,003 ·2579,04 ·6,32 ·182,46 278,06 1100,86 85,17 0,31 0,27 0,58 2,43 0,24 1,00 2,20 1,12 0,00 1,08 1,08 1,01 0 
5301 Combi6/2 1,003 ·2508,67 ·21,27 ·405,16 1106,93 214,83 215,12 1,23 0,60 1,83 2,43 0,76 1,00 0,43 1,09 0,00 ·0,66 1,08 ..(),61 0 
5302 Combi5/1 2,007 ·2591,16 ·6,27 ·516,02 ·308,25 ·17,55 119,8 0,34 0,77 1,11 2,43 0,46 1,00 0,04 1,13 0,00 ·1,09 1,08 ·1,02 0 
5302 Combi6/2 0 ·2508,94 ·31,84 ·561,38 784,29 -116,37 225,28 0,87 0,84 1,71 2,43 0,70 1,00 0,23 1,09 0,00 ·0,86 1,08 ..(),80 0 
5302 Combi5/1 0 ·2576,24 -6,27 ·336,22 ·140,88 838,06 118,5 0,16 0,50 0,66 2,43 0,27 1,00 1,68 1,12 0,00 0,56 1,08 0,52 0 
5302 Combi6/2 2,007 ·2527,02 ·31,84 ·779,16 439,6 ·1462,45 189,98 0,49 1,16 1,65 2,43 0,68 1,00 2,92 1,10 0,00 1,83 1,08 1,70 0 
5302 Combi5/1 1,003 ·2585,19 ·6,27 ·444,02 ·308,25 464,12 126,1 0,34 0,66 1,00 2,43 0,41 1,00 0,93 1,12 0,00 ·0,20 1,08 ..(),18 0 
5302 Combi1/3 2,007 ·2563,39 -20,89 ·625,1 117,09 -899,41 99,28 0,13 0,93 1,06 2,43 0,44 1,00 1,80 1,11 0,00 0,68 1,08 0,64 0 
5302 Combi4/4 1,003 ·2548,11 ·24,43 ·699,97 113,17 ·191,44 227,2 0,13 1,04 1,17 2,43 0,48 1,00 0,38 1,11 0,00 ..(),72 1,08 ..(),67 0 
5303 Combi5/1 2,007 ·2591,54 ·5,7 ·748,3 ·574,77 -1387,82 135,94 0,64 1,11 1,75 2,43 0,72 1,00 2,78 1,13 0,00 1,65 1,08 1,53 0 
5303 Combi6/2 0 ·2521,23 ·41,62 ·884,3 255,12 ·1430,28 211,9 0,28 1,32 1,60 2,43 0,66 1,00 2,86 1,10 0,00 1,76 1,08 1,64 0 
5303 Combi5/1 0 ·2576,74 ·5,7 ·570,03 ·419,49 -64,42 134,49 0,47 0,85 1,32 2,43 0,54 1,00 0,13 1,12 0,00 ..(),99 1,08 ·0,92 0 
5303 Combi4/4 2,007 ·2567,06 ·31,05 ·1115,15 ·429,33 ·2959,39 192,25 0,48 1,66 2,14 2,43 0,88 1,00 5,92 1,12 0,00 4,80 1,08 4,47 0 
5303 Combi5/1 1,003 ·2585,56 ·5,7 -676,3 ·574,77 ·673,07 141,66 0,64 1,01 1,65 2,43 0,68 1,00 1,35 1,12 0,00 0,22 1,08 0,21 0 
5303 Combi6/2 2,007 ·2539,18 ·41,62 ·1100,54 ·72,43 ·3423,07 155,55 0,08 1,64 1,72 2,43 0,71 1,00 6,85 1,10 0,00 5,74 1,08 5,34 0 
5303 Combi1/3 2,007 ·2567,08 ·24,6 ·871,74 ·159,19 ·2439,3 79,34 0,18 1,30 1,48 2,43 0,61 1,00 4,88 1,12 0,00 3,76 1,08 3,50 0 
5303 Combi4/4 0 ·2549,11 ·31,05 ·898,91 ·101,79 ·937,28 227,39 0,11 1,34 1,45 2,43 0,60 1,00 1,87 1,11 0,00 0,77 1,08 0,71 0 



APPENDIX 1.10- BRUGDEEL 12 MODEL HERZIEN 
lineaire berekening, Extreem : Staaf, Systeem: LCS 

Selectie : 5297, 5298, 5299, 5300, 5301, 5302, 5303, 5943, 5944, 5945, 5946, 5947, 5318, 5319, 5320, 5321, 

Klasse : RC1 

Staaf 
dx N Vy V7. Mx My Mz 

8G 
(m) (kN) (kN) (kN) (kNm) (kNm) (kNm] 

rT •• . ... •• u.c. a.,.. 

!N/mm11 [N/mmi [N/mm21 [N/mm21 IN/mm21 
MV/W N/A Nti//A a o.zs.t .. u.c. F,_ 

IN/mm21 IN/mm21 [N/mm2
) (N/mm2

) (N/mm2
) (kN) 

5945 Combi5/1 2,007 -9399,6 -9,58 594,22 944,57 32,58 52,42 0,87 0,60 1,48 2,37 0,62 1,00 0,05 3,13 0,00 -3,08 1,08 -2,86 0 
5945 Combi6/2 0 -9284,08 9,58 763,17 1508,61 -3520,49 64,56 1,40 0,78 2,17 2,37 0,92 1,00 5,87 3,09 0,00 2,77 1,08 2,58 0 

5945 Combi5/l 0 -9376,98 -9,58 746,01 459,65 -1328,1 111,89 0,43 0,76 1,18 2,37 0,50 1,00 2,21 3,13 0,00 -0,91 1,08 -0,85 0 

5945 Combi6/2 0,669 -9294 9,58 683,76 1844,07 -2988,35 43,12 1,71 0,69 2,40 2,37 1,01 1,00 4,98 3,10 0,00 1,88 1,08 1,75 0 

5945 Combi4/4 0 -9302,4 0,28 913,13 1165,59 -3006,23 103,13 1,08 0,93 2,01 2,37 0,85 1,00 5,01 3,10 0,00 1,91 1,08 1,78 0 

5945 Combi1/3 2,007 -9365,44 -1,26 617,68 1543,19 -876 -22,58 1,43 0,63 2,06 2,37 0,87 1,00 1,46 3,12 0,00 -1,66 1,08 -1,55 0 
5946 Combi5/1 2,007 -9423,31 -11,21 303,62 982,77 923,25 32,96 0,91 0,31 1,22 2,37 0,51 1,00 1,54 3,14 0,00 -1,60 1,08 -1,49 0 

5946 Combi6/2 0 -9309,16 -4,22 456,57 1986 -1856,71 50,8 1,84 0,46 2,30 2,37 0,97 1,00 3,09 3,10 0,00 -0,01 1,08 -0,01 0 
5946 Combi2/5 0 -9392,58 -11,28 449,6 1483,79 -45,96 -3,37 1,37 0,46 1,83 2,37 0,77 1,00 0,08 3,13 0,00 -3,05 1,08 -2,84 0 

5946 Combi6/2 1,003 -9323,14 -4,22 348,51 1604,46 -1416,72 78,23 1,49 0,35 1,84 2,37 0,78 1,00 2,36 3,11 0,00 -0,75 1,08 -0,69 0 

5946 Combi4/4 0 -9334,6 -9,46 525,37 1901,02 -1066,91 51,24 1,76 0,53 2,29 2,37 0,97 1,00 1,78 3,11 0,00 -1,33 1,08 -1,24 0 
5946 Combi5/1 1,003 -9415,34 -11,21 339,29 982,77 600,69 44,21 0,91 0,34 1,25 2,37 0,53 1,00 1,00 3,14 0,00 -2,14 1,08 -1,99 0 

5946 Combi1/3 1,003 -9376,38 -7,05 419,71 1755,39 -206,45 -42,73 1,63 0,43 2,05 2,37 0,86 1,00 0,34 3,13 0,00 -2,78 1,08 -2,59 0 

5947 Combi5/1 2,007 -9444,78 -12,95 89,26 510,64 1316,4 49,67 0,47 0,09 0,56 2,37 0,24 1,00 2,19 3,15 0,00 -0,95 1,08 -0,89 0 

5947 Combi6/2 0 -9336,57 -17,74 188,95 1364,74 -916,07 99,12 1,26 0,19 1,46 2,37 0,61 1,00 1,53 3,11 0,00 -1,59 1,08 -1,47 0 

5947 Combi4/4 0 -9364,93 -19,31 223,29 1238,47 -3 93,65 1,15 0,23 1,37 2,37 0,58 1,00 0,01 3,12 0,00 -3,12 1,08 -2,90 0 

5947 Combi1/3 0 -9391,29 -12,83 229,85 1171,59 273,97 0,64 1,08 0,23 1,32 2,37 0,56 1,00 0,46 3,13 0,00 -2,67 1,08 -2,49 0 

5947 Combi6/2 2,007 -9358,51 -17,74 45,21 983,2 -680,85 95,18 0,91 0,05 0,96 2,37 0,40 1,00 1,13 3,12 0,00 -1,98 1,08 -1,85 0 

5947 Combi5/1 1,003 -9436,81 -12,95 124,94 510,64 1208,93 62,66 0,47 0,13 0,60 2,37 0,25 1,00 2,01 3,15 0,00 -1,13 1,08 -1,05 0 

5947 Combi1/3 1,003 -9400,26 -12,83 182,18 1171,59 480,69 -12,24 1,08 0,19 1,27 2,37 0,54 1,00 0,80 3,13 0,00 -2,33 1,08 -2,17 0 

5947 Combi6/2 1,003 -9350,54 -17,74 80,89 983,2 -744,11 112,98 0,91 0,08 0,99 2,37 0,42 1,00 1,24 3,12 0,00 -1,88 1,08 -1,75 0 
5948 Combi5/1 2,007 -9465,03 -12,83 -66,66 106,1 1294,36 58,98 0,10 0,07 0,17 2,37 0,07 1,00 2,16 3,16 0,00 -1,00 1,08 -0,93 0 

5948 Combi6/2 0 -9369,33 -29,4 -82,03 562,99 -584,12 134,08 0,52 0,08 0,60 2,37 0,25 1,00 0,97 3,12 0,00 -2,15 1,08 -2,00 0 
5948 Combi5/1 0 -9449,1 -12,83 4,68 106,1 1356,55 84,72 0,10 0,00 0,10 2,37 0,04 1,00 2,26 3,15 0,00 -0,89 1,08 -0,83 0 

5948 Combi6/2 2,007 -9385,26 -29,4 -153,37 562,99 ·820,33 75,08 0,52 0,16 0,68 2,37 0,29 1,00 1,37 3,13 0,00 -1,76 1,08 -1,64 0 

5948 Combi1/3 2,007 -9437,04 -16,76 -100,44 388,96 549,91 6,05 0,36 0,10 0,46 2,37 0,19 1,00 0,92 3,15 0,00 -2,23 1,08 -2,07 0 
5949 Combi5/1 2,007 -9494,24 -11,38 -299,91 -898,47 821,88 119,25 0,83 0,30 1,14 2,37 0,48 1,00 1,37 3,16 0,00 -1,79 1,08 -1,67 0 
5949 Combi6/2 0 -9400,43 -39,49 -285,45 -33,75 -785,22 127,02 0,03 0,29 0,32 2,37 0,14 1,00 1,31 3,13 0,00 -1,82 1,08 -1,70 0 
5949 Combi5/1 0 -9472,17 -11,38 -154,7 -436,29 1278,21 103,72 0,40 0,16 0,56 2,37 0,24 1,00 2,13 3,16 0,00 -1,03 1,08 -0,96 0 
5949 Combi4/4 2,007 -9457,03 -33,47 -483 -984,87 -623,81 125,7 0,91 0,49 1,40 2,37 0,59 1,00 1,04 3,15 0,00 -2,11 1,08 -1,97 0 
5949 Combi4/4 1,003 -9449,06 -33,47 -447,33 -984,87 -157,04 159,28 0,91 0,45 1,37 2,37 0,58 1,00 0,26 3,15 0,00 -2,89 1,08 -2,69 0 
5949 Combi6/2 2,007 -9425,35 -39,49 -465,05 -710,89 -1538,51 103,97 0,66 0,47 1,13 2,37 0,48 1,00 2,56 3,14 0,00 -0,58 1,08 -0,54 0 
5949 Combi1/3 1,003 -9454,1 -19,31 -230,56 -247,16 355,97 37,05 0,23 0,23 0,46 2,37 0,20 1,00 0,59 3,15 0,00 -2,56 1,08 -2,38 0 
5950 Combi5/1 2,007 -9525,05 -8,75 -520,09 -1784,12 -220,58 174,93 1,65 0,53 2,18 2,37 0,92 1,00 0,37 3,18 0,00 -2,81 1,08 -2,61 0 
5950 Combi6/2 0 -9443,01 -48,15 -575,65 -1126,64 -1667,32 141,56 1,04 0,58 1,63 2,37 0,69 1,00 2,78 3,15 0,00 -0,37 1,08 -0,34 0 
5950 Combi5/1 0 -9502,95 -8,75 -374,5 -1316,43 677,09 153,68 1,22 0,38 1,60 2,37 0,67 1,00 1,13 3,17 0,00 -2,04 1,08 -1,90 0 
5950 Combi4/4 2,007 -9500,57 -38,41 -800,03 -2150,12 -2214,08 149,16 1,99 0,81 2,80 2,37 1,18 1,00 3,69 3,17 0,00 0,52 1,08 0,49 0 
5950 Combi4/4 1,003 -9492,6 -38,41 -764,35 -2150,12 -1429,19 187,71 1,99 0,78 2,77 2,37 1,17 1,00 2,38 3,16 0,00 -0,78 1,08 -0,73 0 
5950 Combi6/2 2,007 -9467,96 -48,15 -755,62 -1810,94 -3003,17 101,73 1,68 0,77 2,44 2,37 1,03 1,00 5,01 3,16 0,00 1,85 1,08 1,72 0 
5950 Combi1/3 1,003 -9490,02 -20,65 -488,28 -1345,46 -612,01 85,67 1,25 0,50 1,74 2,37 0,73 1,00 1,02 3,16 0,00 -2,14 1,08 -1,99 0 

·~·~ .. _ .. ,. 
5951 Combi2/5 2,007 -9565,15 -10,02 -877,87 -1877,28 -2418,14 121,52 1,74 0,89 2,63 2,37 1,11 1,00 4,03 3,19 0,00 0,84 1,08 0,78 0 
5951 Combi6/2 0 -9489 -54,82 -848,89 -1677,21 -3215,55 96,52 1,55 0,86 2,42 2,37 1,02 1,00 5,36 3,16 0,00 2,20 1,08 2,04 0 
5951 Combi5/1 0 -9535,76 -4,71 -582,12 -1828,14 -438,23 179,96 1,69 0,59 2,28 2,37 0,96 1,00 0,73 3,18 0,00 -2,45 1,08 -2,28 0 
5951 Combi4/4 2,007 -9552,82 -41,48 -1169,94 -2072,81 -4706,56 66,25 1,92 1,19 3,11 2,37 1,31 1,00 7,84 3,18 0,00 4,66 1,08 4,33 0 
5951 Combi4/4 1,003 -9544,85 -41,48 -1134,27 -2072,81 -3550,48 107,88 1,92 1,15 3,07 2,37 1,29 1,00 5,92 3,18 0,00 2,74 1,08 2,54 0 
5951 Combi5/1 1,003 -9556,38 -4,71 -770,11 -1670,31 -1181 162,13 1,55 0,78 2,33 2,37 0,98 1,00 1,97 3,19 0,00 -1,22 1,08 -1,13 0 
5951 Combi6/2 2,007 -9517,3 -54,82 -1069,26 -1858,33 -5233,04 1,53 1,72 1,09 2,81 2,37 1,18 1,00 8,72 3,17 0,00 5,55 1,08 5,16 0 



APPENDIX 1.10- BRUGDEEL 12 MODEL HERZIEN (VERVOLG) 

Staaf BG 
dx N Vy Vz Mx My Mz 

[m) [kN) [kN) [kN) [kNm] (kNm] [kNm) 

r, r. r,.. r, u.c. a .... 
[N/mm21 [N/mm21 [N/mm'I [N/mm21 IN/mm'l 

MyfW N/A N011/A 11 0,25./., u.c. F,_ 

[N/mm21 [N/mm21 [N/mm21 [N/mm21 [N/mm21 (kN) 

5952 Combi2/5 2,007 -9608,55 -5,6 -1719,67 -1741,19 -5128,96 98,02 1,61 1,75 3,36 2,37 1,42 1,00 8,55 3,20 0,00 5,35 1,08 4,97 0 

5952 Combi6/2 0 -9546,06 -59,5 -1217,93 -1318,73 -5475,25 -39,21 1,22 1,24 2,46 2,37 1,04 1,00 9,13 3,18 0,00 5,94 1,08 5,53 0 

5952 Combi5/1 0 -9584,22 0,57 -955,72 -1118,46 -2222,99 111,45 1,04 0,97 2,01 2,37 0,85 1,00 3,70 3,19 0,00 0,51 1,08 0,47 0 

5952 Combi4/4 2,007 -9607,36 -42,77 -2077,42 -1895,62 -8133,06 -29,22 1,76 2,11 3,87 2,37 1,63 1,00 13,56 3,20 0,00 10,35 1,08 9,63 0 

5952 Combi1/3 1,003 -9587,02 -18,63 -1190,42 -1968,38 -4578,74 54,23 1,82 1,21 3,03 2,37 1,28 1,00 7,63 3,20 0,00 4,44 1,08 4,13 0 

5952 Combi6/2 2,007 -9569,38 -59,5 -1920,28 -1839,03 -8297,73 ·115,43 1,70 1,95 3,65 2,37 1,54 1,00 13,83 3,19 0,00 10,64 1,08 9,90 0 

5952 Combi5/1 2,007 -9605,25 0,57 -1630,56 -1477,75 -4491,68 142,42 1,37 1,66 3,02 2,37 1,27 1,00 7,49 3,20 0,00 4,28 1,08 3,99 0 

5953 Combi5/1 2,007 -4359,95 -5,81 1252,13 -176,47 -1948,72 22,13 0,16 1,27 1,44 2,37 0,60 1,00 3,25 1,45 0,00 1,79 1,08 1,67 0 

5953 Combi6/2 0 -4233,41 45,72 2273,78 57,88 -8425,47 -270,43 0,05 2,31 2,36 2,37 1,00 1,00 14,04 1,41 0,00 12,63 1,08 11,75 0 

5953 Combi5/1 1,003 -4351,98 -5,81 1307,87 -176,47 -3233,12 27,96 0,16 1,33 1,49 2,37 0,63 1,00 5,39 1,45 0,00 3,94 1,08 3,66 0 

5953 Combi4/4 0 -4252,12 19,88 2489,1 -248,56 -8423,93 -161,92 0,23 2,53 2,76 2,37 1,16 1,00 14,04 1,42 0,00 12,62 1,08 11,74 0 

5953 Combi2/5 0 -4320,84 6,1 2020,85 -843,95 -5470,68 21,78 0,78 2,05 2,83 2,37 1,19 1,00 9,12 1,44 0,00 7,68 1,08 7,14 0 

5953 Combi6/2 1,003 -4246,7 45,72 1672,02 466,09 -6461,77 -258,43 0,43 1,70 2,13 2,37 0,90 1,00 10,77 1,42 0,00 9,35 1,08 8,70 0 

5953 Combi5/1 0 -4336,14 -5,81 1940,41 -780,41 -4862,41 83,91 0,72 1,97 2,69 2,37 1,14 1,00 8,10 1,45 0,00 6,66 1,08 6,19 0 



APPENDIX 1.11 - BRUGDEEL 13 MODEL HERZIEN 
lineaire berekening, Extreem : Staaf, Systeem : LCS 

Selectie : S297, 5298, 5299, 5300, 5301, 5302, 5303, 5943, 5944, 5945, 5946, 5947,5318, 5319, 5320, 5321, 

Klasse : RC1 

Staaf BG 
dx N Vy Vz Mx My Mz 

[m) [kN) [kN) [kN) [kNm) [kNm] [kNm) 

r, •• ... r, u.c. .. .... 
[N/mm'J [N/mm2

) [N/mm'J [N/mm'J [N/mm' J 

My/W N/ A N 011/A " (US./., u.c. F,.. 

(N/mm'J [N/ mm1
) (N/mm' ) [N/mm'J (N/IMI2) [kN) 

5318 CombiS/1 2,007 -4528,54 ·1,96 31,06 ·373,07 2081,25 ·51,26 0,41 0,05 0,46 2,78 0,17 2,00 4,16 1,97 0,00 2,19 1,08 2,04 0 

S318 Combi6/2 0 -4434,9 -0,78 269,8 ·1029,58 505,17 ·5,75 1,14 0,40 1,55 2,78 0,56 2,00 1,01 1,93 0,00 -0,92 1,08 -0,85 0 

S318 Combi4/4 0 -4478,36 ·5,79 250,34 -733,83 1528,62 ·88,27 0,82 0,37 1,19 2,78 0,43 2,00 3,06 1,95 0,00 1,11 1,08 1,03 0 

S318 Combi1/ 3 0 ·4466,14 9,87 185,83 ·770,83 1033,64 41,61 0,86 0,28 1,13 2,78 0,41 2,00 2,07 1,94 0,00 0,13 1,08 0,12 0 

S318 Combi6/2 1,003 -4445,27 -0,78 185,14 ·1264,68 760,5 12,98 1,41 0,28 1,68 2,78 0,60 2,00 1,52 1,93 0,00 -0,41 1,08 -0,38 0 

S318 Combi5/1 0 -4514,7 ·1,96 117,25 ·271,92 1932,21 ·55,71 0,30 0,17 0,48 2,78 0,17 2,00 3,86 1,96 0,00 1,90 1,08 1,77 0 

5318 Combi4/4 1,003 -4484,34 ·5,79 218,6 ·733,83 1763,9 ·94,08 0,82 0,33 1,14 2,78 0,41 2,00 3,53 1,95 0,00 1,58 1,08 1,47 0 

S318 Combi1/3 2,007 -4481,8 9,87 77,79 -889,11 1298,44 71,23 0,99 0,12 1,10 2,78 0,40 2,00 2,60 1,95 0,00 0,65 1,08 0,60 0 

5319 Combi5/1 2,007 -4554,75 1,13 -69,75 -669,58 1942,55 ·20,25 0,74 0,10 0,85 2,78 0,30 2,00 3,89 1,98 0,00 1,90 1,08 1,77 0 

5319 Combi6/2 0 -4476,11 ·10,46 82,29 · 1603,65 758,23 52,61 1,78 0,12 1,90 2,78 0,68 2,00 1,52 1,95 0,00 -0,43 1,08 -0,40 0 

5319 Combi1/3 0 -4494,91 6,61 59,36 ·1133,03 1177,38 94,36 1,26 0,09 1,35 2,78 0,48 2,00 2,35 1,95 0,00 0,40 1,08 0,37 0 

5319 Combl5/1 0 -4542,8 1,13 ·6,29 -669,58 2018,84 ·22,53 0,74 0,01 0,75 2,78 0,27 2,00 4,04 1,98 0,00 2,06 1,08 1,92 0 

5319 Combi4/4 2,007 -4533,07 ·10,03 ·22,11 ·1396,41 1792,24 ·52,53 1,55 0,03 1,58 2,78 0,57 2,00 3,58 1,97 0,00 1,61 1,08 1,50 0 

5319 Combi1/3 2,007 -4508,35 6,61 ·22,11 ·1133,03 1214,76 107,61 1,26 0,03 1,29 2,78 0,46 2,00 2,43 1,96 0,00 0,47 1,08 0,44 0 

5320 Combi5/1 2,007 -4579,78 4,57 ·159,88 -877,77 1594,19 10,01 0,98 0,24 1,21 2,78 0,44 2,00 3,19 1,99 0,00 1,20 1,08 1,11 0 

5320 Combi6/2 0 ·4512,49 · 19,65 ·25,75 -1767,04 661,85 59,84 1,96 0,04 2,00 2,78 0,72 2,00 1,32 1,96 0,00 -0,64 1,08 -0,59 0 

5320 Combi2/5 0 -4555,44 5,98 ·71,4 -1050,6 1633,65 36,56 1,17 0,11 1,27 2,78 0,46 2,00 3,27 1,98 0,00 1,29 1,08 1,20 0 

S320 Combi5/1 0 -4567,82 4,57 -96,41 ·877,77 1851,36 0,84 0,98 0,14 1,12 2,78 0,40 2,00 3,70 1,99 0,00 1,72 1,08 1,60 0 

5320 Combl6/2 2,007 -4524,45 ·19,65 -89,21 ·1767,04 546,49 20,4 1,96 0,13 2,10 2,78 0,75 2,00 1,09 1,97 0,00 -0,87 1,08 -0,81 0 

5320 Combi4/4 2,007 ·4570,46 ·13,77 · 151,78 ·1641,64 1372,97 ·45,91 1,82 0,23 2,05 2,78 0,74 2,00 2,75 1,99 0,00 0,76 1,08 0,71 0 

5320 Combi1/3 2,007 -4534,27 3,61 ·109,49 ·1283,99 934,51 131,4 1,43 0,16 1,59 2,78 0,57 2,00 1,87 1,97 0,00 -0,10 1,08 -0,10 0 

5321 Combi4/4 2,007 ·4608,15 · 16,66 ·267,05 ·1800,2 700,89 ·50,71 2,00 0,40 2,40 2,78 0,86 2,00 1,40 2,00 0,00 -0,60 1,08 -0,56 0 

5321 Combi1/3 0 -4546,75 1,34 ·107,49 -1382,53 778,62 144,96 1,54 0,16 1,70 2,78 0,61 2,00 1,56 1,98 0,00 ·0,42 1,08 -0,39 0 

S321 Combi6/2 0 -4549,74 ·27,95 · 119,41 ·1856,89 336,05 44,95 2,06 0,18 2,24 2,78 0,80 2,00 0,67 1,98 0,00 ·1,31 1,08 ·1,21 0 

5321 Combi5/1 0 -4592,25 8,74 ·179,9 -1027,89 1482,87 26,27 1,14 0,27 1,41 2,78 0,51 2,00 2,97 2,00 0,00 0,97 1,08 0,90 0 

5321 Combi6/2 2,007 -4561,69 -27,95 -182,88 · 1856,89 32,72 · 11.15 2,06 0,27 2,34 2,78 0,84 2,00 0,07 1,98 0,00 ·1,92 1,08 ·1,78 0 

5321 Combl1/ 3 2,007 -4560,2 1,34 ·188,95 ·1382,53 481,16 147,65 1,54 0,28 1,82 2,78 0,65 2,00 0,96 1,98 0,00 ·1,02 1,08 -0,95 0 

5322 Combi4/4 2,007 -4647,98 ·13,1 ·360,59 ·1828,86 ·173,73 ·54,75 2,03 0,54 2,57 2,78 0,92 2,00 0,35 2,02 0,00 ·1,67 1,08 ·1,56 0 

5322 Combi1/3 0 -4573,7 2,43 ·176,97 ·1405,13 315,9 157,8 1,56 0,26 1,82 2,78 0,66 2,00 0,63 1,99 0,00 ·1,36 1,08 ·1,26 0 

5322 Combl6/2 0 ·4589,35 ·29,56 ·185,64 ·1821,46 ·185,8 8,19 2,02 0,28 2,30 2,78 0,83 2,00 0,37 2,00 0,00 ·1,62 1,08 ·1,51 0 

S322 Combi5/ 1 0 -4617,21 15,65 ·259,84 ·1107,69 932,38 55,46 1,23 0,39 1,62 2,78 0,58 2,00 1,86 2,01 0,00 -0,14 1,08 -0,13 0 

5322 Combi4/4 0 -4636,02 -13,1 ·297,12 ·1828,86 486,24 ·28,46 2,03 0,44 2,47 2,78 0,89 2,00 0,97 2,02 0,00 ·1,04 1,08 -0,97 0 

5322 Combi6/2 2,007 -4601,3 ·29,56 ·249,1 ·1821,46 -622,03 ·51,13 2,02 0,37 2,39 2,78 0,86 2,00 1,24 2,00 0,00 -0,76 1,08 -0,70 0 

S322 Combi1/3 2,007 -4587,15 2,43 ·258,43 · 1405,13 ·121 162,67 1,56 0,39 1,95 2,78 0,70 2,00 0,24 1,99 0,00 ·1,75 1,08 ·1,63 0 

5323 Combi4/4 1,943 -4642,45 96,52 -478,08 ·1791,67 · 1235,88 112,2 1,99 0,71 2,70 2,78 0,97 2,00 2,47 2,02 0,00 0,45 1,08 0,42 0 

S323 Combi1/3 0 ·4578,98 52,51 ·253,63 ·1361,97 -275,73 152,12 1,51 0,38 1,89 2,78 0,68 2,00 0,55 1,99 0,00 ·1,44 1,08 ·1,34 0 

5323 Combi4/4 0 -4630,5 96,52 ·416,66 ·1791,67 ·366,52 ·75,36 1,99 0,62 2,61 2,78 0,94 2,00 0,73 2,01 0,00 ·1,28 1,08 ·1,19 0 

5323 Combi5/ 1 0 ·4625,22 57,36 ·342,18 ·1117,18 221,8 80,23 1,24 0,51 1,75 2,78 0,63 2,00 0,44 2,01 0,00 ·1,57 1,08 ·1,46 0 

5323 Combi6/2 1,943 ·4594,44 81,76 ·343,02 ·1733,43 · 1416,34 84,46 1,93 0,51 2,44 2,78 0,88 2,00 2,83 2,00 0,00 0,84 1,08 0,78 0 

5323 Combi1/3 1,943 -4592,43 52,51 ·332,48 ·1361,97 ·845,22 254,16 1,51 0,50 2,01 2,78 0,72 2,00 1,69 2,00 0,00 ·0,31 1,08 -0,28 0 

5324 Combi5/1 2,071 -4643,96 50,82 ·493,06 ·1098,37 ·1556,09 279,82 1,22 0,73 1,95 2,78 0,70 2,00 3,11 2,02 0,00 1,09 1,08 1,02 0 

5324 Combi6/2 0 -4574,55 25,33 ·393,01 · 1799,24 ·1562,36 57,64 2,00 0,59 2,58 2,78 0,93 2,00 3,12 1,99 0,00 1,14 1,08 1,06 0 

5324 Combi5/1 0 -4632,01 50,82 -427,55 ·1098,37 ·602,93 174,57 1,22 0,64 1,86 2,78 0,67 2,00 1,21 2,01 0,00 -0,81 1,08 -0,75 0 

5324 Combi4/4 2,071 -4635,65 49 ·617,08 ·1860,31 ·2600,09 186,21 2,07 0,92 2,99 2,78 1,07 2,00 5,20 2,02 0,00 3,18 1,08 2,96 0 

5324 Combl1/3 0 -4583,25 33,27 ·333,22 ·1338,53 ·964,28 234,87 1,49 0,50 1,98 2,78 0,71 2,00 1,93 1,99 0,00 ·0,06 1,08 -0,06 0 

5324 Combi4/4 0 -4623,7 49 ·551,56 ·1860,31 -1390,14 84,73 2,07 0,82 2,89 2,78 1,04 2,00 2,78 2,01 0,00 0,77 1,08 0,72 0 

5324 Combi2/5 2,071 -4630,05 48,69 -465,05 ·1204,09 ·1567,31 306,32 1,34 0,69 2,03 2,78 0,73 2,00 3,13 2,01 0,00 1,12 1,08 1,04 0 



APPENDIX 1.11- BRUGDEEL 13 MODEL HERZIEN (VERVOLG) 

Staaf BG 
dx N Vy Vz Mx My Mz 

(m) (kN) (kN) (kN) {kNm) (kNm) [kNm) 
r, r• r,. r, u.c. a-

IN/mm21 IN/mm2
) [N/mm') [N/mm2

) [N/mm'l 

My/W N/A NIMI/A a 0,25J ,. u.c. F,_ 

IN/mm21 IN/mm21 IN/mm21 IN/mm21 IN/mm21 (kN) 
5954 Combi5/1 2,007 -4403,04 43,47 881,4 -227,77 77,81 112,49 0,25 1,31 1,57 2,78 0,56 2,00 0,16 1,91 0,00 -1,76 1,08 -1,64 0 
5954 Combi6/2 0 -4270,22 77,07 1472,86 327,43 -4744,44 -199,71 0,36 2,19 2,56 2,78 0,92 2,00 9,49 1,86 0,00 7,63 1,08 7,10 0 
5954 Combi5/1 0 -4373,57 43,47 1155,9 -331,65 -1966,33 33,87 0,37 1,72 2,09 2,78 0,75 2,00 3,93 1,90 0,00 2,03 1,08 1,89 0 
5954 Combi4/4 0 -4295,85 56,57 1630,61 207,91 -4354,88 -156,76 0,23 2,43 2,66 2,78 0,96 2,00 8,71 1,87 0,00 6,84 1,08 6,36 0 
5954 Combi1/3 1,003 -4349,05 72,68 1027,01 -485,28 -1879,3 36,38 0,54 1,53 2,07 2,78 0,74 2,00 3,76 1,89 0,00 1,87 1,08 1,74 0 
5955 Combi5/1 1,203 -4439,85 -5,02 571,54 -523,11 915,87 133,52 0,58 0,85 1,43 2,78 0,51 2,00 1,83 1,93 0,00 -0,10 1,08 -0,09 0 
5955 Combi6/2 0 -4325,4 22,01 989,79 -12,48 -2029,44 -10 0,01 1,47 1,49 2,78 0,53 2,00 4,06 1,88 0,00 2,18 1,08 2,03 0 
5955 Combi5/1 1,003 -4438,27 -5,02 582,65 -523,11 800,45 134,53 0,58 0,87 1,45 2,78 0,52 2,00 1,60 1,93 0,00 -0,33 1,08 -0,31 0 
5955 Combi4/4 0 -4359,05 6,29 1070,95 138,33 -1321,99 -28,67 0,15 1,60 1,75 2,78 0,63 2,00 2,64 1,90 0,00 0,75 1,08 0,70 0 
5955 Combi1/3 1,003 -4392,82 19,2 636,77 -999,89 -117,54 170,14 1,11 0,95 2,06 2,78 0,74 2,00 0,24 1,91 0,00 -1,67 1,08 -1,56 0 
5955 Combi1/3 1,203 -4394,61 19,2 623,27 -999,89 8,46 173,98 1,11 0,93 2,04 2,78 0,73 2,00 0,02 1,91 0,00 -1,89 1,08 -1,76 0 
5957 Combi5/1 1,003 -4494,91 -87,05 165,61 32,52 1946,43 -86,51 0,04 0,25 0,28 2,78 0,10 2,00 3,89 1,95 0,00 1,94 1,08 1,80 0 
5957 Combi6/2 0 -4399,41 -71,89 396,3 -662,71 224,54 24,7 0,74 0,59 1,33 2,78 0,48 2,00 0,45 1,91 0,00 -1,46 1,08 -1,36 0 
5957 Combi5/1 0 -4488,94 -87,05 197,35 32,52 1764,33 0,84 0,04 0,29 0,33 2,78 0,12 2,00 3,53 1,95 0,00 1,58 1,08 1,47 0 
5957 Combi1/3 0 -4441,67 -66,58 254,22 -518,69 875,24 84,54 0,58 0,38 0,96 2,78 0,34 2,00 1,75 1,93 0,00 -0,18 1,08 -0,17 0 
5957 Combi4/4 0 -4440,56 -83,47 400,7 -279,8 1203,28 -54,69 0,31 0,60 0,91 2,78 0,33 2,00 2,41 1,93 0,00 0,48 1,08 0,44 0 
5957 Combi4/4 1,003 -4446,54 -83,47 368,96 -279,8 1589,43 -138,45 0,31 0,55 0,86 2,78 0,31 2,00 3,18 1,93 0,00 1,25 1,08 1,16 0 
5989 Combi5/1 1,003 -4479,73 -87 308,22 -343,05 1643,78 32,01 0,38 0,46 0,84 2,78 0,30 2,00 3,29 1,95 0,00 1,34 1,08 1,25 0 
5989 Combi6/2 0 -4384,01 -71,85 541,6 -761,26 -386,31 104,97 0,85 0,81 1,65 2,78 0,59 2,00 0,77 1,91 0,00 -1,13 1,08 -1,05 0 
5989 Combi5/1 0 -4473,76 -87 339,96 -343,05 1318,58 119,31 0,38 0,51 0,89 2,78 0,32 2,00 2,64 1,95 0,00 0,69 1,08 0,64 0 
5989 Combi1/3 0 -4426,08 -66,54 401,87 -837,36 382,32 177,76 0,93 0,60 1,53 2,78 0,55 2,00 0,76 1,92 0,00 -1,16 1,08 -1,08 0 
5989 Combi4/4 0 -4422,88 -83,42 573,5 -523,56 523,17 49,25 0,58 0,85 1,44 2,78 0,52 2,00 1,05 1,92 0,00 -0,88 1,08 -0,82 0 
5989 Combi4/4 1,003 -4428,85 -83,42 541,77 -523,56 1082,72 -34,46 0,58 0,81 1,39 2,78 0,50 2,00 2,17 1,93 0,00 0,24 1,08 0,22 0 
5990 Combi5/1 0,803 -4455,47 -5,07 383,41 -108,65 1347,57 95,05 0,12 0,57 0,69 2,78 0,25 2,00 2,70 1,94 0,00 0,76 1,08 0,71 0 
5990 Combi6/2 0 -4353,64 21,95 697,79 -555,19 -836,61 61,54 0,62 1,04 1,66 2,78 0,59 2,00 1,67 1,89 0,00 -0,22 1,08 -0,20 0 
5990 Combi5/1 0 -4449,09 -5,07 460,28 -108,65 1008,64 99,12 0,12 0,69 0,81 2,78 0,29 2,00 2,02 1,93 0,00 0,08 1,08 0,08 0 
5990 Combi4/4 0 -4389,58 6,23 751,45 -246,44 -2,86 10,83 0,27 1,12 1,39 2,78 0,50 2,00 0,01 1,91 0,00 -1,90 1,08 -1,77 0 
5990 Combi1/3 0 -4403,52 19,15 515,94 -646,22 93,24 144,62 0,72 0,77 1,49 2,78 0,53 2,00 0,19 1,91 0,00 -1,73 1,08 -1,61 0 
5990 Combi1/3 0,803 -4410,7 19,15 429,46 -646,22 473,03 160,01 0,72 0,64 1,36 2,78 0,49 2,00 0,95 1,92 0,00 -0,97 1,08 -0,90 0 



APPENDIX 1.12- KOLOMKOP 11 & 12 MODEL HERZIEN 
Lineaire berekening, Extreem : Staaf, SV'teem : LCS 

Selectie : S297, S298, S299, S300, S301, S302, S303, S943, S944, S945, S946, S947, S318, S319, S320, S321, 

Klasse : RCl 

Staaf liG 
dlC N Vy Vz Mx My Mz 

(m) (kH) (kH) (kH) (kNm) (kHm) (kHmJ 

r, •v .... r, u.c. ~~-
[N/mm2

) [N/mm2
] [N/mm2

] [N/mm2
] [N/mm2

] 

Nty/W N/A N..,/A tl (J,l5./., u.c. F,.., 

(N/mm21 [N/mm'l [N/mm21 [N/mm' l [N/mm21 [kN) 

S953 Combi6/2 0 -4233,41 45,72 2273,78 57,88 -8425,47 -270,43 0,05 1,15 1,20 2,43 0,49 2,00 12,04 1,18 0,00 10,86 1,08 10,10 0 

S9S3 Combi4/4 0 -4252,12 19,88 2489,1 -248,56 -8423,93 -161,92 0,20 1,26 1,46 2,43 0,60 2,00 12,03 1,18 0,00 10,85 1,08 10,10 0 

S952 Combi6/2 2,007 -9569,38 -59,5 -1920,28 -1839,03 -8297,73 -115,43 1,49 0,97 2,46 2,43 1,01 2,00 11,85 2,66 0,00 9,20 1,08 8,55 0 

S952 Combi4/4 2,007 -9607,36 -42,77 ·2077,42 -1895,62 -8133,06 -29,22 1,S4 1,05 2,59 2,43 1,06 2,00 11,62 2,67 0,00 8,95 1,08 8,33 0 

S943 Combi6/2 2,007 -2549,85 -16,86 -1444,24 377,63 -6147,86 92,78 0,31 0,73 1,04 2,43 0,43 2,00 8,78 0,71 0,00 8,07 1,08 7,51 0 

S953 Combi6/2 1,003 -4246,7 45,72 1672,02 466,09 -6461,77 -258,43 0,38 0,85 1,22 2,43 0,50 2,00 9,23 1,18 0,00 8,05 1,08 7,49 0 

S943 Combi4/4 2,007 -2581,62 -4,9 -1522,45 187,8 -5865,17 140,5 0,15 0,77 0,92 2,43 0,38 2,00 8,38 0,72 0,00 7,66 1,08 7,13 0 

S944 Combi6/2 0 -9266,21 24,65 1S94,86 1836,23 -5860,23 -20,15 1,49 0,81 2,29 2,43 0,94 2,00 8,37 2,57 0,00 5,80 1,08 5,39 0 

S944 Combi4/4 0 -9280,7 11,25 1780,62 1421,04 -5672,07 48,79 1,15 0,90 2,05 2,43 0,84 2,00 8,10 2,58 0,00 5,52 1,08 5,14 0 

S952 Combi6/2 0 -9546,06 -59,5 -1217,93 -1318,73 -5475,25 -39,21 1,07 0,62 1,68 2,71 0,62 3,00 7,82 2,65 0,00 5,17 1,08 4,81 0 

5952 Combi2/5 2,007 -9608,55 -5,6 -1719,67 -1741,19 -5128,96 98,02 1,41 0,87 2,28 2,43 0,94 2,00 7,33 2,67 0,00 4,66 1,08 4,33 0 

5943 Combi1/3 1,003 -2567,04 4,24 -1122,17 451,44 -3485,38 40,2 0,37 0,57 0,93 2,43 0,38 2,00 4,98 0,71 0,00 4,27 1,08 3,97 0 

S943 Combi6/2 0 -2533,15 -16,86 -1243,01 46,54 -3420,86 154,1 0,04 0,63 0,67 2,43 0,27 2,00 4,89 0,70 0,00 4,18 1,08 3,89 0 

S943 Combi5/1 2,007 -2596,2 25,24 -1087,31 63,27 -3431,31 140,47 0,05 0,55 0,60 2,43 0,25 2,00 4,90 0,72 0,00 4,18 1,08 3,89 0 

S944 Combi1/3 0 -9324,86 5,82 1591,91 1378,3 -4565,81 -24,89 1,12 0,80 1,92 2,43 0,79 2,00 6,52 2,59 0,00 3,93 1,08 3,66 0 

5952 Combi1/3 1,003 -9587,02 -18,63 -1190,42 -1968,38 -4578,74 54,23 1,60 0,60 2,20 2,43 0,90 2,00 6,54 2,66 0,00 3,88 1,08 3,61 0 

S952 Combi5/1 2,007 -9605,25 0,57 -1630,56 -1477,75 -4491,68 142,42 1,20 0,82 2,02 2,43 0,83 2,00 6,42 2,67 0,00 3,75 1,08 3,49 0 

5943 Combi4/4 0 -2562,85 -4,9 -1296,4 -288,36 -2992,77 189,87 0,23 0,66 0,89 2,43 0,37 2,00 4,28 0,71 0,00 3,56 1,08 3,31 0 

S953 Combi2/5 0 -4320,84 6,1 2020,85 -843,95 -5470,68 21,78 0,68 1,02 1,71 2,43 0,70 2,00 7,82 1,20 0,00 6,62 2,08 3,19 0 

S953 CombiS/1 1,003 -4351,98 -5,81 1307,87 -176,47 -3233,12 27,96 0,14 0,66 0,80 2,43 0,33 2,00 4,62 1,21 0,00 3,41 1,08 3,17 0 

S953 Combi5/1 0 -4336,14 -5,81 1940,41 -780,41 -4862,41 83,91 0,63 0,98 1,61 2,43 0,66 2,00 6,95 1,20 0,00 5,74 3,08 1,87 0 

S953 Combi5/1 2,007 -4359,95 -5,81 1252,13 -176,47 -1948,72 22,13 0,14 0,63 0,78 2,43 0,32 2,00 2,78 1,21 0,00 1,57 1,08 1,46 0 

S943 Combi5/1 0 -2577,44 25,24 -361,26 -412,89 -1432,19 129,34 0,33 0,44 0,77 2,43 0,32 2,00 2,05 0,72 0,00 1,33 1,08 1)4 0 

5944 Combi5/1 1,003 -9374,86 -6,63 887,02 249,26 -2236,05 127,41 0,20 0,45 0,65 2,43 0,27 2,00 3,19 2,60 0,00 0,59 1,08 0,55 0 

5952 Combi5/1 0 -9584,22 0,57 -955,72 ·1118,46 ·2222,99 111,45 0,91 0,48 1,39 2,71 0,51 3,00 3,18 2,66 0,00 0,51 1,08 0,48 0 

5944 CombiS/1 2,007 -9382,83 -6,63 851,35 249,26 -1363,87 120,76 0,20 0,43 0,63 2,43 0,26 2,00 1,95 2,61 0,00 -0,66 1,08 -0,61 0 



APPENDIX 1.13- BRUGDEEL 11 MODEL OPTIMALISATIE 
lineaire berekening, Extreem : Staaf, Systeem : LCS 

Selectie : 5944, 5945, 5946, 5947, 5948, 5949,5950, 5951, 5952, 5953, 5954,5955,5990, 5989,5957,5318, 

Klasse : RC1 

Stuf 
dx N Vy Vz Mx My Mz 

BG 
(m) (JeN) (JeN) (JeN) (kNm) (kNm) [kNm] 

rT •• . ... r, u.c. a-
(N/mm1

] (N/mm') (N/mm2
) (N/mm2

] IN/mm11 
11/t'f/W N/A Ntli/A a O,ZS./", u.c. F,_ 

IN/mm21 IN/mm21 !N/mm21 IN/mm21 (N/mm21 (kN) 
5297 Combi5/1 2,002 -8707,61 1,16 393,46 404,83 697,27 142,77 0,45 0,59 1,04 2,43 0,43 1,00 1,39 3,79 0,00 -2,39 1,08 -2,22 0 

5297 Combi6/2 0 -8619,63 29,09 446,01 1601,98 -637,49 221,38 1,78 0,66 2,44 2,43 1,01 1,00 1,27 3,75 0,00 -2,47 1,08 -2,30 0 
5297 Combi5/1 0 -8701,64 1,16 537,46 404,83 -234,44 140,44 0,45 0,80 1,25 2,43 0,52 1,00 0,47 3,78 0,00 -3,31 1,08 -3,08 0 
5297 Combi1/4 2,002 -8673,8 9,25 293,59 814,34 421,3 194,84 0,90 0,44 1,34 2,43 0,55 1,00 0,84 3,77 0,00 -2,93 1,08 -2,72 0 
5297 Combi4/3 0 -8641,04 20,42 559,96 1374,35 -687,66 219,59 1,53 0,83 2,36 2,43 0,97 1,00 1,38 3,76 0,00 -2,38 1,08 -2,22 0 
5297 Combi6/2 2,002 -8625,61 29,09 302,01 1601,98 111,19 279,62 1,78 0,45 2,23 2,43 0,92 1,00 0,22 3,75 0,00 -3,53 1,08 -3,28 0 
5298 Combi5/1 2,007 -6663,32 1,34 219,63 395,92 432,64 136,89 0,44 0,33 0,77 2,43 0,32 1,00 0,87 2,90 0,00 -2,03 1,08 -1,89 0 
5298 Combi6/2 0 -6571,05 18,82 257,42 1589,22 -602,65 216,27 1,77 0,38 2,15 2,43 0,89 1,00 1,21 2,86 0,00 -1,65 1,08 -1,54 0 
5298 Combi5/1 0 -6651,37 1,34 363,63 395,92 -152,63 134,2 0,44 0,54 0,98 2,43 0,40 1,00 0,31 2,89 0,00 -2,59 1,08 -2,41 0 
5298 Combi6/2 2,007 -6583 18,82 113,42 1589,22 -230,54 254,05 1,77 0,17 1,93 2,43 0,80 1,00 0,46 2,86 0,00 -2,40 1,08 -2,23 0 

5299 Combi5/1 2,007 -6634,66 1,89 60,37 312,14 740,63 154,17 0,35 0,09 0,44 2,43 0,18 1,00 1,48 2,88 0,00 -1,40 1,08 -1,31 0 
5299 Combi6/2 0 -6541,76 8,6 87,47 1506,66 -53,06 263,19 1,67 0,13 1,80 2,43 0,74 1,00 0,11 2,84 0,00 -2,74 1,08 -2,55 0 
5299 Combi2/5 0 -6611,19 0,51 175,18 473,73 351,7 171,75 0,53 0,26 0,79 2,43 0,32 1,00 0,70 2,87 0,00 -2,17 1,08 -2,02 0 
5299 Combi6/2 2,007 -6553,71 8,6 -56,53 1506,66 -22,02 280,44 1,67 0,08 1,76 2,43 0,72 1,00 0,04 2,85 0,00 -2,81 1,08 -2,61 0 
5299 Combi5/1 0 -6622,71 1,89 204,37 312,14 474,98 150,37 0,35 0,30 0,65 2,43 0,27 1,00 0,95 2,88 0,00 -1,93 1,08 -1,79 0 
5300 Combi5/1 2,007 -6603,9 2,59 -102,32 198,23 708,3 175,03 0,22 0,15 0,37 2,43 0,15 1,00 1,42 2,87 0,00 -1,45 1,08 -1,35 0 
5300 Combi6/2 0 -6511,89 -1,58 -84,56 1406,4 142,54 292,53 1,56 0,13 1,69 2,43 0,70 1,00 0,29 2,83 0,00 -2,55 1,08 -2,37 0 
5300 Combi1/4 0 -6558,57 -3,06 -28,34 660,72 292,27 205,47 0,73 0,04 0,78 2,43 0,32 1,00 0,58 2,85 0,00 -2,27 1,08 -2,11 0 
5300 Combi5/1 0 -6591,95 2,59 41,68 198,23 769,15 169,83 0,22 0,06 0,28 2,43 0,12 1,00 1,54 2,87 0,00 -1,33 1,08 -1,24 0 
5300 Combi6/2 2,007 -6523,84 -1,58 -228,56 1406,4 ·171,66 289,37 1,56 0,34 1,90 2,43 0,78 1,00 0,34 2,84 0,00 -2,49 1,08 -2,32 0 
5300 Combi5/1 0,669 -6595,93 2,59 -6,32 198,23 780,98 171,57 0,22 0,01 0,23 2,43 0,09 1,00 1,56 2,87 0,00 -1,31 1,08 -1,21 0 

5301 Combi5/1 2,007 -8574,08 3,23 -314,17 -128,21 276,98 214,39 0,14 0,47 0,61 2,43 0,25 1,00 0,55 3,73 0,00 -3,17 1,08 -2,95 0 
5301 Combi6/2 0 -8482,11 -11,73 -276,67 1281,67 -16,18 304,64 1,42 0,41 1,84 2,43 0,76 1,00 0,03 3,69 0,00 -3,66 1,08 -3,40 0 
5301 Combi5/1 0 -8558,88 3,23 -131,06 67,38 723,74 191,68 0,07 0,20 0,27 2,43 0,11 1,00 1,45 3,72 0,00 -2,27 1,08 -2,12 0 
5301 Combi6/2 2,007 -8500,46 -11,73 -497,75 896,24 -793,26 313,1 1,00 0,74 1,74 2,43 0,72 1,00 1,59 3,70 0,00 -2,11 1,08 -1,96 0 
5301 Combi5/1 1,003 -8568,1 3,23 -242,17 -128,21 556,11 211,15 0,14 0,36 0,50 2,43 0,21 1,00 1,11 3,73 0,00 -2,61 1,08 -2,43 0 
5301 Combi6/2 1,003 -8494,49 -11,73 -425,75 896,24 -329,92 324,87 1,00 0,63 1,63 2,43 0,67 1,00 0,66 3,69 0,00 -3,03 1,08 -2,82 0 
5302 Combi5/1 2,007 -8543,62 3,77 -536,95 -503,47 247,73 255,91 0,56 0,80 1,36 2,43 0,56 1,00 0,50 3,71 0,00 -3,22 1,08 -2,99 0 
5302 Combi6/2 0 -8461,4 -21,8 -582,32 589,07 190,92 341,24 0,65 0,87 1,52 2,43 0,63 1,00 0,38 3,68 0,00 -3,30 1,08 -3,07 0 
5302 Combi5/1 0 -8528,69 3,77 -357,15 -336,09 1145,35 234,46 0,37 0,53 0,91 2,43 0,37 1,00 2,29 3,71 0,00 -1,42 1,08 -1,32 0 
5302 Combi6/2 2,007 -8479,47 -21,8 -800,09 244,38 -1197,17 326,09 0,27 1,19 1,46 2,43 0,60 1,00 2,39 3,69 0,00 -1,29 1,08 -1,20 0 
5302 Combi5/1 1,003 -8537,64 3,77 -464,95 -503,47 750,41 252,13 0,56 0,69 1,25 2,43 0,52 1,00 1,50 3,71 0,00 -2,21 1,08 -2,06 0 
5302 Combi1/4 1,003 -8505,36 -10,85 -519,71 133,74 -25,94 228,69 0,15 0,77 0,92 2,43 0,38 1,00 0,05 3,70 0,00 -3,65 1,08 -3,39 0 
5302 Combi4/3 1,003 -8500,57 -14,39 -720,9 -82,04 94,85 353,23 0,09 1,07 1,17 2,43 0,48 1,00 0,19 3,70 0,00 -3,51 1,08 -3,26 0 
5303 Combi5/1 2,007 -8512,13 5,46 -770,23 -751,06 -1189,4 291 0,83 1,15 1,98 2,43 0,82 1,00 2,38 3,70 0,00 -1,32 1,08 -1,23 0 
5303 Combi6/2 0 -8441,82 -30,46 -906,23 78,83 -1187,85 344,55 0,09 1,35 1,44 2,43 0,59 1,00 2,38 3,67 0,00 -1,29 1,08 -1,20 0 
5303 Combi5/1 0 -8497,33 5,46 -591,96 -595,77 178,01 267,15 0,66 0,88 1,54 2,43 0,64 1,00 0,36 3,69 0,00 -3,34 1,08 -3,11 0 
5303 Combi4/3 2,007 -8487,65 -19,9 -1137,08 -605,62 -2760,97 347,31 0,67 1,69 2,37 2,43 0,98 1,00 5,52 3,69 0,00 1,83 1,08 1,70 0 
5303 Combi5/1 1,003 -8506,15 5,46 -698,23 -751,06 -452,64 285,52 0,83 1,04 1,87 2,43 0,77 1,00 0,91 3,70 0,00 -2,79 1,08 -2,60 0 
5303 Combi6/2 2,007 -8459,76 -30,46 -1122,47 -248,71 -3224,65 310,61 0,28 1,67 1,95 2,43 0,80 1,00 6,45 3,68 0,00 2,77 1,08 2,58 0 
5303 Combi1/4 1,003 -8477,32 -13,44 -769,07 -137,89 -1384,09 231,48 0,15 1,15 1,30 2,43 0,54 1,00 2,77 3,69 0,00 -0,92 1,08 -0,85 0 
5303 Combi4/3 1,003 -8481,67 -19,9 -1065,08 -605,62 -1656,1 367,27 0,67 1,59 2,26 2,43 0,93 1,00 3,31 3,69 0,00 -0,38 1,08 -0,35 0 



APPENDIX 1.14- BRUGDEEL 12 MODEL OPTIMALISATIE 
Lineaire berekening, Extreem : Staaf, Systeem : LCS 

Selectie : 5944, 5945,5946,5947,5948,5949,5950,5951,5952, 5953,5954, 5955, 5990, 5989, 5957, 5318, 

Klasse : RC1 

dx N Vy Vz Mx My Mz 
staaf BG 

(m) (kN) (kN) (kN] (kNm) (kNm) (kNm) 

r, rv r.., r, u.c. 
.. _ 

[N/mm'l [N/mm2
) [N/mm2

) [N/mm2
) IN/mm21 

My/W N/A N""/A IJ O,Z5J .. u.c. F,_ 

IN/mm21 IN/mm11 IN/mm21 [N/mm'l [N/mm'I [kN) 
5945 Combi5/1 2,007 -9797,25 -11,73 588,28 732,55 804,19 291,2 0,68 0,60 1,28 2,37 0,54 1,00 1,34 3,27 0,00 -1,93 1,08 -1,79 0 
5945 Combi6/2 0 -9681,73 7,43 757,22 1296,59 ·2736,94 307,65 1,20 0,77 1,97 2,37 0,83 1,00 4,56 3,23 0,00 1,33 1,08 1,24 0 
5945 Combi5/1 0 -9774,64 -11,73 740,07 247,63 -544,56 354,98 0,23 0,75 0,98 2,37 0,41 1,00 0,91 3,26 0,00 -2,35 1,08 -2,19 0 
5945 Combi4/3 0 -9700,05 -1,86 907,19 953,57 ·2222,69 346,22 0,88 0,92 1,80 2,37 0,76 1,00 3,70 3,23 0,00 0,47 1,08 0,44 0 
5945 Combi6/2 0,669 -9691,66 7,43 677,81 1632,05 -2208,78 284,77 1,51 0,69 2,20 2,37 0,93 1,00 3,68 3,23 0,00 0,45 1,08 0,42 0 
5945 Combi1/4 2,007 -9763,1 -3,41 611,73 1331,17 -104,39 216,19 1,23 0,62 1,85 2,37 0,78 1,00 0,17 3,25 0,00 -3,08 1,08 -2,87 0 
5946 Combi5/1 2,007 -9822,56 -11,49 299,68 820,48 1662,45 265,82 0,76 0,30 1,06 2,37 0,45 1,00 2,77 3,27 0,00 -{),50 1,08 -{),47 0 
5946 Combi6/2 0 -9708,42 -4,5 452,64 1823,71 -1109,62 284,22 1,69 0,46 2,15 2,37 0,91 1,00 1,85 3,24 0,00 -1,39 1,08 -1,29 0 

5946 Combi2/S 0 -9791,83 ·11,56 445,67 1321,51 701,13 230,05 1,22 0,45 1,68 2,37 0,71 1,00 1,17 3,26 0,00 -2,10 1,08 -1,95 0 
5946 Combi6/2 1,003 -9722,39 -4,5 344,57 1442,18 -673,57 311,37 1,34 0,35 1,69 2,37 0,71 1,00 1,12 3,24 0,00 -2,12 1,08 -1,97 0 
5946 Combi4/3 0 -9733,85 -9,74 521,44 1738,74 -319,82 284,66 1,61 0,53 2,14 2,37 0,90 1,00 0,53 3,24 0,00 -2,71 1,08 -2,52 0 

5946 Combi5/1 1,003 -9814,59 -11,49 335,36 820,48 1343,83 277,35 0,76 0,34 1,10 2,37 0,46 1,00 2,24 3,27 0,00 -1,03 1,08 -{),96 0 

5946 Combi1/4 1,003 -9775,63 -7,33 415,78 1593,11 536,69 190,41 1,48 0,42 1,90 2,37 0,80 1,00 0,89 3,26 0,00 -2,36 1,08 -2,20 0 
5947 Combi5/1 2,007 -7338,91 -11,31 84,41 404,46 231,4 280,48 0,37 0,09 0,46 2,37 0,19 1,00 0,39 2,45 0,00 -2,06 1,08 -1,92 0 
5947 Combi6/2 0 -7230,69 -16,11 184,1 1258,56 -1991,34 326,65 1,17 0,19 1,35 2,37 0,57 1,00 3,32 2,41 0,00 0,91 1,08 0,85 0 
5947 Combi4/3 0 -7259,06 · 17,68 218,44 1132,29 -1078,26 321,18 1,05 0,22 1,27 2,37 0,54 1,00 1,80 2,42 0,00 -{),62 1,08 -{),58 0 
5947 Combi1/4 1,003 -7299,58 -11,19 114,72 735,41 -599,22 244,32 0,68 0,12 0,80 2,37 0,34 1,00 1,00 2,43 0,00 -1,43 1,08 -1,33 0 
5947 Combi6/2 2,007 -7252,64 -16,11 40,36 877,03 -1765,84 325,99 0,81 0,04 0,85 2,37 0,36 1,00 2,94 2,42 0,00 0,53 1,08 0,49 0 
5947 Combi1/4 0 -7285,42 -11,19 225 1065,41 -801,29 228,17 0,99 0,23 1,22 2,37 0,51 1,00 1,34 2,43 0,00 -1,09 1,08 -1,02 0 
5947 Combi5/1 1,003 -7330,94 -11,31 120,09 404,46 128,8 291,83 0,37 0,12 0,50 2,37 0,21 1,00 0,21 2,44 0,00 -2,23 1,08 -2,07 0 
5947 Combi1/4 1,003 -7294,38 -11,19 177,33 1065,41 -599,44 216,93 0,99 0,18 1,17 2,37 0,49 1,00 1,00 2,43 0,00 -1,43 1,08 -1,33 0 
5947 Combi6/2 1,003 -7244,67 -16,11 76,04 877,03 -1824,24 342,15 0,81 0,08 0,89 2,37 0,37 1,00 3,04 2,41 0,00 0,63 1,08 0,58 0 
5948 Combi5/1 2,007 -7345,04 -9,04 -78,12 59,6 175,71 292,36 0,06 0,08 0,13 2,37 0,06 1,00 0,29 2,45 0,00 -2,16 1,08 -2,01 0 
5948 Combi6/2 0 -7249,33 -25,62 -93,49 516,49 -1679,77 359,87 0,48 0,09 0,57 2,37 0,24 1,00 2,80 2,42 0,00 0,38 1,08 0,36 0 
5948 Combl5/1 0 -7329,1 -9,04 -6,78 59,6 260,9 310,51 0,06 0,01 0,06 2,37 0,03 1,00 0,43 2,44 0,00 -2,01 1,08 -1,87 0 
5948 Combi6/2 2,007 -7265,26 -25,62 -164,83 516,49 ·1938,98 308,46 0,48 0,17 0,65 2,37 0,27 1,00 3,23 2,42 0,00 0,81 1,08 0,75 0 
5948 Combi1/4 2,007 -7317,04 -12,98 -111,9 342,46 -568,74 239,44 0,32 0,11 0,43 2,37 0,18 1,00 0,95 2,44 0,00 -1,49 1,08 -1,39 0 
5949 Combi5/1 2,007 -9850,11 -5,67 -312,07 -883,37 1472,16 359,32 0,82 0,32 1,13 2,37 0,48 1,00 2,45 3,28 0,00 -{),83 1,08 -{),77 0 
5949 Combi6/2 0 -9756,31 -33,79 -297,61 -18,65 -110,55 355,65 0,02 0,30 0,32 2,37 0,13 1,00 0,18 3,25 0,00 -3,07 1,08 -2,85 0 
5949 Combi5/1 0 -9828,05 -5,67 -166,86 -421,18 1952,87 332,35 0,39 0,17 0,56 2,37 0,24 1,00 3,25 3,28 0,00 -0,02 1,08 -{),02 0 
5949 Combi4/3 2,007 -9812,9 -27,77 -495,16 -969,76 26,47 365,77 0,90 0,50 1,40 2,37 0,59 1,00 0,04 3,27 0,00 -3,23 1,08 -3,00 0 
5949 Combi4/3 1,003 -9804,94 -27,77 -459,49 -969,76 505,44 393,64 0,90 0,47 1,36 2,37 0,58 1,00 0,84 3,27 0,00 -2,43 1,08 -2,26 0 
5949 Combi6/2 2,007 -9781,23 -33,79 -477,2 -695,78 -888,24 344,04 0,64 0,48 1,13 2,37 0,48 1,00 1,48 3,26 0,00 -1,78 1,08 -1,66 0 
5949 Combi1/4 1,003 -9809,98 ·13,61 -242,71 -232,06 1018,44 271,4 0,21 0,25 0,46 2,37 0,19 1,00 1,70 3,27 0,00 -1,57 1,08 -1,46 0 
5950 Combi5/1 2,007 ·9849,19 -1,01 -530,56 -1708,86 412,61 426,32 1,58 0,54 2,12 2,37 0,89 1,00 0,69 3,28 0,00 -2,60 1,08 -2,41 0 
5950 Combi6/2 0 -9767,15 -40,4 -586,13 -1051,38 -1013,11 377,39 0,97 0,60 1,57 2,37 0,66 1,00 1,69 3,26 0,00 -1,57 1,08 -1,46 0 
5950 Combl5/1 0 -9827,09 ·1,01 -384,98 -1241,17 1331,3 389,52 1,15 0,39 1,54 2,37 0,65 1,00 2,22 3,28 0,00 -1,06 1,08 -{),98 0 
5950 Combi4/3 2,007 -9824,71 -30,67 -810,5 -2074,86 -1580,89 400,55 1,92 0,82 2,74 2,37 1,16 1,00 2,63 3,27 0,00 -{),64 1,08 -{),60 0 
5950 Combl4/3 1,003 -9816,74 -30,67 -774,83 -2074,86 -785,49 431,32 1,92 0,79 2,71 2,37 1,14 1,00 1,31 3,27 0,00 -1,96 1,08 -1,83 0 
5950 Combi6/2 2,007 -9792,1 -40,4 -766,09 -1735,68 -2369,98 353,11 1,61 0,78 2,39 2,37 1,01 1,00 3,95 3,26 0,00 0,69 1,08 0,64 0 
5950 Combi1/4 1,003 -9814,16 -12,9 -498,76 -1270,2 31,69 329,28 1,18 0,51 1,68 2,37 0,71 1,00 0,05 3,27 0,00 -3,22 1,08 -2,99 0 



APPENDIX 1.15- BRUGDEEL13 MODEL OPTIMALISATIE 
Lineaire berekening, Extreem : Staaf, Systeem : LCS 

Selectie : 5944, 5945,5946, 5947,5948,5949,5950, 5951, 5952, 5953, 5954, 5955, 5990, 5989, 5957, 5318, 

Klasse : RC1 

dx N Vy Vz Mx My Mz 
Staaf BG 

(m) (kN) (kN) (kN) [kNm) [kNm) (kNm) 
rT •• . ... r, u.c. a .... 

IN/mm2
] [N/mm2

] [N/mm21 [t4l_mm~ [N/mm2
] 

ftlly/W N/A N tii/A a o.zs.r,. u.c. F.-
(N/mm2

) (N/mm2
) [N/mm2

) (N/mm2
) [N/mm2

) (kN) 
5318 Combi5/1 2,007 -6454,48 -16,62 58,63 -119,48 1502,78 23,05 0,13 0,09 0,22 2,78 0,08 2,00 3,01 2,81 0,00 0,20 1,08 0,19 0 
5318 Combi6/2 0 -6360,85 -15,44 297,37 -775,99 -128,65 97,97 0,86 0,44 1,31 2,78 0,47 2,00 0,26 2,77 0,00 -2,51 1,08 -2,33 0 
5318 Combi4/3 0 -6404,31 -20,45 277,91 -480,24 894,81 15,46 0,53 0,41 0,95 2,78 0,34 2,00 1,79 2,78 0,00 -0,99 1,08 -0,93 0 
5318 Combi1/4 0 -6392,09 -4,79 213,41 -517,24 399,83 145,33 0,57 0,32 0,89 2,78 0,32 2,00 0,80 2,78 0,00 -1,98 1,08 -1,84 0 
5318 Combi6/2 1,003 -6371,22 -15,44 212,71 -1011,09 154,36 101,99 1,12 0,32 1,44 2,78 0,52 2,00 0,31 2,77 0,00 -2,46 1,08 -2,29 0 
5318 Combi5/1 0 -6440,65 -16,62 144,83 -18,32 1298,39 48,01 0,02 0,22 0,24 2,78 0,08 2,00 2,60 2,80 0,00 -0,20 1,08 -0,19 0 
5318 Combi4/3 2,007 -6420,65 -20,45 161,52 -715,35 1336,28 -6,07 0,79 0,24 1,04 2,78 0,37 2,00 2,67 2,79 0,00 -0,12 1,08 -0,11 0 
5318 Combl1/4 1,003 -6401,02 -4,79 146,1 -635,52 593,8 150,34 0,71 0,22 0,92 2,78 0,33 2,00 1,19 2,78 0,00 -1,60 1,08 -1,48 0 
5319 Combi5/1 2,007 -6529,73 -11,5 -42,62 -397,95 1449,06 26,19 0,44 0,06 0,51 2,78 0,18 2,00 2,90 2,84 0,00 0,06 1,08 0,05 0 
5319 Combi6/2 0 -6451,1 -23,09 109,43 -1332,02 210,29 124,41 1,48 0,16 1,64 2,78 0,59 2,00 0,42 2,80 0,00 -2,38 1,08 -2,22 0 
5319 Combi1/4 0 -6469,89 -6,03 86,49 -861,4 629,44 166,15 0,96 0,13 1,09 2,78 0,39 2,00 1,26 2,81 0,00 -1,55 1,08 -1,45 0 
5319 Combi5/1 0 -6517,78 -11,5 20,85 -397,95 1470,9 49,27 0,44 0,03 0,47 2,78 0,17 2,00 2,94 2,83 0,00 0,11 1,08 0,10 0 
5319 Combi5/1 0,669 -6521,77 -11,5 -0,31 -397,95 1477,77 41,57 0,44 0,00 0,44 2,78 0,16 2,00 2,96 2,84 0,00 0,12 1,08 0,11 0 
5319 Combi4/3 2,007 -6508,05 -22,67 5,02 -1124,78 1298,75 -6,1 1,25 0,01 1,26 2,78 0,45 2,00 2,60 2,83 0,00 -0,23 1,08 -0,22 0 
5320 Combi5/1 2,007 -6596,88 -6,74 -132 -599,44 1188,15 30,7 0,67 0,20 0,86 2,78 0,31 2,00 2,38 2,87 0,00 -0,49 1,08 -0,46 0 
5320 Combi6/2 0 -6529,6 -30,96 2,13 -1488,71 199,87 103,23 1,65 0,00 1,66 2,78 0,60 2,00 0,40 2,84 0,00 -2,44 1,08 -2,27 0 
5320 Combi2/5 0 -6572,54 -5,33 -43,52 -772,26 1171,67 79,95 0,86 0,06 0,92 2,78 0,33 2,00 2,34 2,86 0,00 -0,51 1,08 -0,48 0 
5320 Combi5/1 0 -6584,93 -6,74 -68,53 -599,44 1389,38 44,23 0,67 0,10 0,77 2,78 0,28 2,00 2,78 2,86 0,00 -0,08 1,08 -0,08 0 
5320 Combi6/2 2,007 -6541,55 -30,96 -61,33 -1488,71 140,46 41,09 1,65 0,09 1,75 2,78 0,63 2,00 0,28 2,84 0,00 -2,56 1,08 -2,38 0 
5320 Combi4/3 2,007 -6587,57 -25,08 -123,9 -1363,31 966,94 -25,22 1,51 0,18 1,70 2,78 0,61 2,00 1,93 2,86 0,00 -0,93 1,08 -0,87 0 
5320 Combi1/4 0 -6537,93 -7,7 -0,15 -1005,65 610,52 167,53 1,12 0,00 1,12 2,78 0,40 2,00 1,22 2,84 0,00 -1,62 1,08 -1,51 0 
5321 Combi4/3 2,007 -6662,5 -26,5 -238,46 -1524,81 384,58 -52,19 1,69 0,36 2,05 2,78 0,74 2,00 0,77 2,90 0,00 -2,13 1,08 -1,98 0 
5321 Combi1/4 0 -6601,1 -8,49 -78,91 -1107,14 404,95 163,21 1,23 0,12 1,35 2,78 0,48 2,00 0,81 2,87 0,00 -2,06 1,08 -1,92 0 
5321 Combi6/2 0 -6604,09 -37,78 -90,83 ·1581,51 -37,63 63,19 1,76 0,14 1,89 2,78 0,68 2,00 0,08 2,87 0,00 -2,80 1,08 -2,60 0 
5321 Combi5/1 0 -6646,6 -1,09 -151,31 -752,51 1109,2 44,51 0,84 0,23 1,06 2,78 0,38 2,00 2,22 2,89 0,00 -0,67 1,08 -0,62 0 
5321 Combi6/2 2,007 -6616,04 -37,78 -154,29 -1581,51 -283,59 -12,63 1,76 0,23 1,99 2,78 0,71 2,00 0,57 2,88 0,00 -2,31 1,08 -2,15 0 
5322 Combi4/3 2,007 -6735,96 -22,57 -344,46 -1593,92 -425,02 -75,75 1,77 0,51 2,28 2,78 0,82 2,00 0,85 2,93 0,00 -2,08 1,08 -1,93 0 
5322 Combi1/4 0 -6661,69 -7,05 -160,84 -1170,19 32,25 155,81 1,30 0,24 1,54 2,78 0,55 2,00 0,06 2,90 0,00 -2,83 1,08 -2,63 0 
5322 Combi6/2 0 -6677,34 -39,03 -169,51 -1586,53 -469,45 6,2 1,76 0,25 2,02 2,78 0,72 2,00 0,94 2,90 0,00 -1,96 1,08 -1,83 0 
5322 Combi5/1 0 -6705,2 6,17 -243,71 -872,76 648,73 53,47 0,97 0,36 1,33 2,78 0,48 2,00 1,30 2,92 0,00 -1,62 1,08 -1,50 0 
5322 Combi4/3 0 -6724,01 -22,57 -280,99 -1593,92 202,58 -30,45 1,77 0,42 2,19 2,78 0,79 2,00 0,41 2,92 0,00 -2,52 1,08 -2,34 0 
5322 Combi6/2 2,007 -6689,29 -39,03 -232,97 -1586,53 -873,31 -72,14 1,76 0,35 2,11 2,78 0,76 2,00 1,75 2,91 0,00 -1,16 1,08 -1,08 0 
5323 Combi4/3 1,943 -8771,1 85,63 -476,3 -1638,08 -564,61 80,97 1,82 0,71 2,53 2,78 0,91 2,00 1,13 3,81 0,00 -2,68 1,08 -2,50 0 
5323 Combi1/4 0 -8707,63 41,62 -251,85 -1208,38 392,08 142,04 1,34 0,38 1,72 2,78 0,62 2,00 0,78 3,79 0,00 -3,00 1,08 -2,79 0 
5323 Combi4/3 0 -8759,15 85,63 -414,88 -1638,08 301,29 -85,43 1,82 0,62 2,44 2,78 0,88 2,00 0,60 3,81 0,00 -3,21 1,08 -2,98 0 
5323 Combi5/1 0 -8753,87 46,47 -340,4 -963,59 889,61 70,16 1,07 0,51 1,58 2,78 0,57 2,00 1,78 3,81 0,00 -2,03 1,08 -1,89 0 
5323 Combi6/2 1,943 -8723,09 70,87 -341,25 -1579,84 -745,08 53,24 1,76 0,51 2,26 2,78 0,81 2,00 1,49 3,79 0,00 -2,30 1,08 -2,14 0 
5323 Combi1/4 1,943 -8721,08 41,62 -330,7 -1208,38 -173,95 222,93 1,34 0,49 1,84 2,78 0,66 2,00 0,35 3,79 0,00 -3,44 1,08 -3,20 0 
5324 Combi5/1 2,071 -8810,2 40,12 -493,09 -978,26 -875,12 231,75 1,09 0,73 1,82 2,78 0,65 2,00 1,75 3,83 0,00 -2,08 1,08 -1,94 0 
5324 Combi6/2 0 -8740,79 14,63 -393,03 -1679,14 -881,32 31,74 1,87 0,59 2,45 2,78 0,88 2,00 1,76 3,80 0,00 -2,04 1,08 -1,90 0 
5324 Combi5/1 0 -8798,25 40,12 -427,58 -978,26 78,1 148,68 1,09 0,64 1,72 2,78 0,62 2,00 0,16 3,83 0,00 -3,67 1,08 -3,41 0 
5324 Combi4/3 2,071 -8801,89 38,3 -617,11 -1740,21 -1919,12 138,14 1,93 0,92 2,85 2,78 1,02 2,00 3,84 3,83 0,00 0,01 1,08 O,Dl 0 
5324 Combi1/4 0 -8749,49 22,56 -333,25 -1218,43 -283,25 208,97 1,35 0,50 1,85 2,78 0,66 2,00 0,57 3,80 0,00 -3,24 1,08 -3,01 0 
5324 Combi4/3 0 -8789,94 38,3 -551,59 -1740,21 -709,11 58,84 1,93 0,82 2,76 2,78 0,99 2,00 1,42 3,82 0,00 -2,40 1,08 -2,24 0 
5324 Combi2/5 2,071 -8796,29 37,99 -465,08 -1083,99 -886,33 258,25 1,20 0,69 1,90 2,78 0,68 2,00 1,77 3,82 0,00 -2,05 1,08 -1,91 0 



APPENDIX 1.15- BRUGDEEL 13 MODEL OPTIMALISATIE (VERVOLG) 

Staaf 
clx N Vy Vz Mx My Mz 

BG 
(m) (kN) (kN) (kN) (kNm) (kNm) (kNm) 

r, Tw r,.. r, u.c. ~~-
IN/mm'l [N/mm') (N/mm'l (N/mm'J [N/mm'l 

lllly/W N/A N 011 /A tl 0,25./., u.c. F.,. 
IN/mm'l [N/mm'l (N/mm'l [N/mm'l [N/mm'l (kN) 

5955 Combi5/1 1,203 ·8248,54 ·21,13 606,66 -339,9 1042,57 481,19 1,29 0,17 1,47 2,43 0,60 2,00 2,09 3,S9 0,00 ·1,SO 1,08 ·1,40 0 
5955 Combi6/2 0 ·8134,09 5,9 1024,91 170,73 ·1945,01 357,06 0,9S 0,08 1,03 2,43 0,42 2,00 3,89 3,S4 0,00 0,3S 1,08 0,33 0 
5955 Combi5/1 1,003 -8246,96 ·21,13 617,76 ·339,9 920,12 485,41 1,29 0,09 1,37 2,43 O,S6 2,00 1,84 3,S9 0,00 ·1,7S 1,08 ·1,62 0 
5955 Combi4/3 0 ·8167,74 ·9,82 1106,07 321,54 ·1237,56 338,38 0,71 0,12 0,83 2,43 0,34 2,00 2,48 3,SS 0,00 ·1,08 1,08 ·1,00 0 
5955 Combi1/4 1,003 ·8201,51 3,09 671,89 ·816,68 2,13 521,03 1,29 0,14 1,43 2,43 O,S9 2,00 0,00 3,S7 0,00 ·3,S6 1,08 ·3,31 0 
5955 Combi4/3 1,003 -8175,71 ·9,82 1050,34 321,54 ·155,65 328,53 1,29 0,12 1,40 2,43 O,S8 2,00 0,31 3,SS 0,00 ·3,24 1,08 ·3,02 0 
5955 Combi1/4 1,203 ·8203,3 3,09 658,39 -816,68 135,16 521,64 1,33 0,24 1,S7 2,43 0,64 2,00 0,27 3,S7 0,00 ·3,30 1,08 ·3,07 0 
5957 Combi5/1 1,003 -6359,94 ·203,85 196,59 257,58 1285,49 19,61 0,29 0,29 O,S8 2,78 0,21 2,00 2,S7 2,77 0,00 ~.19 1,08 ~.18 0 
5957 Combi6/2 0 ·6264,44 ·188,7 427,27 -437,65 ·467,49 248,03 0,49 0,64 1,12 2,78 0,40 2,00 0,93 2,72 0,00 ·1,79 1,08 ·1,66 0 
5957 Combi5/1 0 ·6353,97 ·203,85 228,32 257,58 1072,3 224,17 0,29 0,34 0,63 2,78 0,22 2,00 2,14 2,76 0,00 ·0,62 1,08 ~.s7 0 
5957 Combi1/4 0 ·6306,71 ·183,39 285,2 ·293,62 183,22 307,87 0,33 0,42 0,7S 2,78 0,27 2,00 0,37 2,74 0,00 ·2,38 1,08 ·2,21 0 
5957 Combi4/3 0 ·6305,6 ·200,28 431,67 ·54,74 511,25 168,64 0,06 0,64 0,70 2,78 0,2S 2,00 1,02 2,74 0,00 ·1,72 1,08 ·1,60 0 
5957 Combi4/3 1,003 ·6311,57 ·200,28 399,94 ·54,74 928,48 ·32,33 0,06 0,60 0,66 2,78 0,24 2,00 1,86 2,74 0,00 ~.89 1,08 ~.83 0 
5989 Combi5/1 1,003 -6344,77 ·203,79 339,2 -117,98 951,76 255,34 0,13 O,S1 0,64 2,78 0,23 2,00 1,90 2,76 0,00 ·0,86 1,08 ·0,80 0 
5989 Combi6/2 0 ·6249,04 ·188,63 572,57 ·536,19 · 1109,41 445,49 0,60 0,8S 1,4S 2,78 O,S2 2,00 2,22 2,72 0,00 ~.50 1,08 ~,46 0 
5989 Combi5/1 0 ·6338,79 ·203,79 370,93 ·117,98 59S,47 4S9,83 0,13 o,ss 0,68 2,78 0,2S 2,00 1,19 2,76 0,00 ·1,S7 1,08 ·1,46 0 
5989 Combi1/4 0 ·6291,11 ·183,33 432,84 ·612,29 ·340,79 518,28 0,68 0,64 1,33 2,78 0,48 2,00 0,68 2,74 0,00 ·2,0S 1,08 ·1,91 0 
5989 Combi4/3 0 -6287,91 -200,21 604,48 ·298,49 ·199,94 389,77 0,33 0,90 1,23 2,78 0,44 2,00 0,40 2,73 0,00 ·2,33 1,08 ·2,17 0 
5989 Combi4/3 1,003 ·6293,89 ·200,21 S72,7S ·298,49 390,7 188,87 0,33 0,8S 1,18 2,78 0,43 2,00 0,78 2,74 0,00 ·1,96 1,08 ·1,82 0 
5990 CombiS/1 0,803 ·8264,16 ·21,24 418,53 74,S6 1502,48 429,73 0,08 0,62 0,71 2,78 0,2S 2,00 3,00 3,S9 0,00 ~.S9 1,08 ~.ss 0 
5990 Combi6/2 0 ·8162,33 5,79 732,91 ·371,98 ·709,92 409,2 0,41 1,09 1,S1 2,78 O,S4 2,00 1,42 3,SS 0,00 ·2,13 1,08 ·1,98 0 
5990 CombiS/1 0 ·82S7,78 ·21,24 495,4 74,56 113S,34 446,79 0,08 0,74 0,82 2,78 0,29 2,00 2,27 3,S9 0,00 ·1,32 1,08 ·1,23 0 
5990 Combi4/3 0 ·8198,27 ·9,93 786,57 ·63,23 123,83 3S8,S 0,07 1,17 1,24 2,78 0,4S 2,00 0,2S 3,S6 0,00 ·3,32 1,08 ·3,09 0 
5990 Combi1/4 0 -8212,21 2,98 SS1,06 -463,01 219,93 492,29 O,S1 0,82 1,34 2,78 0,48 2,00 0,44 3,S7 0,00 ·3,13 1,08 ·2,91 0 
5990 Combi4/3 0,803 ·8204,6S ·9,93 709,7 ·63,23 724,91 350,52 0,07 1,06 1,13 2,78 0,40 2,00 1,4S 3,S7 0,00 ·2,12 1,08 ·1,97 0 
5990 Combi1/4 0,803 ·8219,39 2,98 464,58 -463,01 627,94 494,69 O,S1 0,69 1,21 2,78 0,43 2,00 1,26 3,57 0,00 ·2,32 1,08 ·2,16 0 



APPENDIX 1.16- KOLOMKOP 11&12 MODEL OPTIMALISATIE 
Lineaire berekening, Extreem : Staaf, Systeem : LCS 

Selectie : S944, S945, S946, S947, S948, S949, S950, S951, 5952, S953, S954, S955, S990, S989, S957, S318, 

Klasse : RC1 

Staaf 
dx N Vy Vz Mx My Mz 

BG 
(m) (kN) (kN] (kN) (kNm) (kNm) (kNm) 

r, •• . ... r, u.c. a .... 
[N/mm'l .fN/mm'] .. LN/mm'l (N/mm21 [N/mm2

) 

My/W N/A NNI/A a 0,25./ ., u.c. F.., 
[N/mm' J [N/mm2

) (N/mm2
) [N/mm21 [N/mm2

) (kN) 
S943 Combi5/1 2,007 -23986,26 72,61 -1107,34 -86,96 -1748,27 385,88 0,07 0,56 0,63 2,43 0,26 2,00 2,50 6,66 0,00 -4,17 1,08 -3,87 0 
S943 Combi6/2 0 -23923,21 30,51 -1263,04 -103,69 -1697,63 304,44 0,08 0,64 0,72 2,43 0,30 2,00 2,43 6,65 0,00 -4,22 1,08 -3,93 0 
S943 Combi5/1 0 -23967,5 n,61 -881,29 -563,12 291,05 279,68 0,46 0,45 0,90 2,43 0,37 2,00 0,42 6,66 0,00 -6,24 1,08 -5,81 0 
S943 Combi4/3 2,007 -23971,67 42,47 -1542,47 37,57 -4182,13 385,91 0,03 0,78 0,81 2,43 0,33 2,00 5,97 6,66 0,00 -0,68 1,08 -0,64 0 
S943 Combi1/4 1,003 -23957,1 51,61 -1142,2 301,21 -1782,24 238,07 0,24 0,58 0,82 2,43 0,34 2,00 2,55 6,65 0,00 -4,11 1,08 -3,82 0 
S943 Combi6/2 2,007 -23939,91 30,51 -1464,27 227,41 -4464,82 338,18 0,18 0,74 0,92 2,43 0,38 2,00 6,38 6,65 0,00 -0,27 1,08 -0,25 0 
S943 Combi1/4 0 -23944,28 51,61 -987,73 -124,36 -711,28 221,6 0,10 0,50 0,60 2,43 0,25 2,00 1,02 6,65 0,00 -5,64 1,08 -5,24 0 
S944 Combi5/1 2,007 -23772,82 -9,16 846,15 -4,51 248,32 368,6 0,00 0,43 0,43 2,43 0,18 2,00 0,35 6,60 0,00 -6,25 1,08 -5,81 0 
S944 Combi6/2 0 -23656,2 22,11 1589,66 1582,46 -4237,6 232,78 1,28 0,80 2,09 2,43 0,86 2,00 6,05 6,57 0,00 -0,52 1,08 -0,48 0 
S944 Combi5/1 1,003 -23764,86 -9,16 881,82 -4,51 -618,64 3n,8 0,00 0,45 0,45 2,71 0,17 3,00 0,88 6,60 0,00 -5,72 1,08 -5,32 0 
S944 Combi4/3 0 -23670,69 8,71 1775,42 1167,27 -4049,44 301,72 0,95 0,90 1,84 2,43 0,76 2,00 5,78 6,58 0,00 -0,79 1,08 -0,74 0 
S944 Combi1/4 0 -23714,86 3,28 1586,71 1124,53 -2943,18 228,04 0,91 0,80 1,71 2,43 0,70 2,00 4,20 6,59 0,00 -2,38 1,08 -2,22 0 
S951 Combi2/5 2,007 -33851,51 -2,22 -886,36 -1742,4 -993,48 385,01 1,41 0,45 1,86 2,43 0,76 2,00 1,42 9,40 0,00 -7,98 1,08 -7,43 0 
S951 Combi6/2 0 -33775,36 -47,02 -857,38 -1542,34 -1773,86 344,36 1,25 0,43 1,68 2,43 0,69 2,00 2,53 9,38 0,00 -6,85 1,08 -6,37 0 
S951 Combi6/2 1,003 -33795,7 -47,02 -1042,07 -1723,46 -2744,82 312,21 1,40 0,53 1,92 2,43 0,79 2,00 3,92 9,39 0,00 -5,47 1,08 -5,09 0 
S951 Combi5/1 0 -33822,12 3,09 -590,61 -1693,26 1003,46 427,8 1,37 0,30 1,67 2,43 0,69 2,00 1,43 9,40 0,00 -7,96 1,08 -7,41 0 
S951 Combi4/3 2,007 -33839,18 -33,69 -1178,43 -1937,93 -3281,9 329,74 1,57 0,60 2,17 2,43 0,89 2,00 4,69 9,40 0,00 -4,71 1,08 -4,38 0 
5951 Combi4/3 1,003 -33831,22 -33,69 -1142,76 -1937,93 -2117,3 363,54 1,57 0,58 2,15 2,71 0,79 3,00 3,02 9,40 0,00 -6,37 1,08 -5,93 0 
S951 Combi5/1 1,003 -33842,74 3,09 -778,59 -1535,43 252,18 417,8 1,24 0,39 1,64 2,43 0,67 2,00 0,36 9,40 0,00 -9,04 2,08 -4,36 0 
5951 Combi6/2 2,007 -33803,66 -47,02 -1077,75 -1723,46 -3808,38 265,02 1,40 0,54 1,94 2,43 0,80 2,00 5,44 9,39 0,00 -3,95 1,08 -3,67 0 
S951 Combi5/1 1,003 -33830,09 3,09 -626,28 -1693,26 392,93 430,9 1,37 0,32 1,69 2,43 0,69 2,00 0,56 9,40 0,00 -8,84 3,08 -2,87 0 
5952 Combi2/5 2,007 -33871,5 0,36 -1727,29 -1545,76 -3503,76 367,89 1,25 0,87 2,13 2,43 0,87 2,00 5,01 9,41 0,00 -4,40 1,08 -4,10 0 
S952 Combi6/2 0 -33809,02 -53,54 -1225,56 -1123,3 -3834,76 218,7 0,91 0,62 1,53 2,43 0,63 2,00 5,48 9,39 0,00 -3,91 1,08 -3,64 0 
5952 Combi5/1 0 -33847,18 6,54 -963,34 -923,03 -582,49 369,36 0,75 0,49 1,24 2,43 0,51 2,00 0,83 9,40 0,00 -8,57 1,08 -7,97 0 
S952 Combi4/3 2,007 -33870,32 -36,8 -2085,04 -1700,19 -6507,86 240,66 1,38 1,05 2,43 2,43 1,00 2,00 9,30 9,41 0,00 -0,11 1,08 -0,10 0 
5952 Combi1/4 1,003 -33849,98 -12,66 -1198,05 -1772,95 -2945,89 318,13 1,44 0,61 2,04 2,43 0,84 2,00 4,21 9,40 0,00 -5,19 1,08 -4,83 0 
S952 Combi6/2 2,007 -33832,34 -53,54 -1927,9 -1643,6 -6672,54 154,45 1,33 0,97 2,31 2,43 0,95 2,00 9,53 9,40 0,00 0,13 1,08 0,12 0 
5952 Combi5/1 2,007 -33868,22 6,54 -1638,18 -1282,32 -2866,49 412,3 1,04 0,83 1,87 2,43 0,77 2,00 4,09 9,41 0,00 -5,31 1,08 -4,94 0 
S953 Combi5/1 2,007 -33609,4 -17,99 1280,82 -84,41 -210,17 273,97 0,07 0,65 0,72 2,43 0,29 2,00 0,30 9,34 0,00 -9,04 1,08 -8,41 0 
5953 Combi6/2 0 -33482,85 33,55 2302,46 149,94 -6744,49 5,85 0,12 1,16 1,29 2,43 0,53 2,00 9,63 9,30 0,00 0,33 1,08 0,31 0 
5953 Combi5/1 1,003 -33601,43 -17,99 1336,55 -84,41 -1523,35 292,02 0,07 0,68 0,74 2,43 0,31 2,00 2,18 9,33 0,00 -7,16 1,08 -6,66 0 
5953 Combi4/3 0 -33501,56 7,7 2517,79 -156,5 -6742,95 114,36 0,13 1,27 1,40 2,43 0,58 2,00 9,63 9,31 0,00 0,33 1,08 0,30 0 
5953 Combi2/5 0 -33570,29 -6,08 2049,54 -751,89 -3789,7 298,06 0,61 1,04 1,65 2,43 0,68 2,00 5,41 9,33 0,00 -3,91 1,08 -3,64 0 
5953 Combi6/2 1,003 -33496,14 33,55 1700,71 558,15 -4752 5,63 0,45 0,86 1,31 2,43 0,54 2,00 6,79 9,30 0,00 -2,52 1,08 -2,34 0 
5953 Combi5/1 0 -33585,58 -17,99 1969,1 -688,35 -3181,43 360,2 0,56 1,00 1,55 2,43 0,64 2,00 4,54 9,33 0,00 -4,78 1,08 -4,45 0 
5954 Combi5/1 2,007 -33663,45 100,23 915,69 -90,36 1693,71 469,91 0,07 0,46 0,54 2,43 0,22 2,00 2,42 9,35 0,00 -6,93 1,08 -6,45 0 
5954 Combi6/2 0 -33530,64 133,83 1507,15 464,84 -3197,35 43,8 0,38 0,76 1,14 2,43 0,47 2,00 4,57 9,31 0,00 -4,75 1,08 -4,42 0 
5954 Combi5/1 0 -33633,98 100,23 1190,18 -194,23 -419,24 277,38 0,16 0,60 0,76 2,43 0,31 2,00 0,60 9,34 0,00 -8,74 1,08 -8,13 0 
5954 Combi4/3 0 -33556,27 113,33 1664,9 345,32 -2807,79 86,75 0,28 0,84 1,12 2,43 0,46 2,00 4,01 9,32 0,00 -5,31 1,08 -4,94 0 
5954 Combi1/4 1,003 -33609,46 129,45 1061,29 -347,86 -297,8 336,85 0,28 0,54 0,82 2,43 0,34 2,00 0,43 9,34 0,00 -8,91 1,08 -8,29 0 
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lineaire berekening, Extreem : Staaf, Systeem : LCS 
Selectie : S302, S5, 58, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S195, S196, S197, S19B, S199, S200, S203, S204, S205, 
Klasse: RC3 

Staaf 
dx N Vy Vz Mx My Mz 

86 
[m) [kN) [kN) (kN) [kNm) (kNm) [kNm) 

S954 Combi24/6 0 8000 481,05 1369,34 -315,92 -3936,39 -2973,57 

S2SS Combi22/7 0 8000 91,49 759,33 1854,49 -3757,48 923,66 

S324 Combi23/8 2,071 8000 179,38 -864,54 -1602,97 -3571,92 -1461,08 

S330 Combi22/7 2,007 8000 -339,41 342,85 1601,19 3480,65 -927,94 

S303 Combi24/6 2,007 8000 -169,6 -1099,93 309,85 -3467,19 -2045,86 

S273 Combi25/5 0 8000 160,78 706,12 776,81 -3357,06 3726,73 

S252 Combi22/7 2,007 8000 249,29 -848,29 699,05 -3033,63 376,B 

S214 Combi22/7 2,007 8000 119,0B 66B,09 -282,41 2947,47 215B,45 

S849 Combi23/B 1,916 8000 -5,5 2B1,14 -1104,49 2840,76 270B,79 

5257 Combi22/7 0 8000 141,58 533,36 2206,39 -2719,05 1059,92 

S203 Combi24/6 0 8000 13,24 679,66 1635,56 -2701,34 2451,4B 

S329 Combi22/7 2,007 8000 -344,4 402,9B 1493,01 2676,44 -403,B7 

SB50 Combi23/B 1,959 8000 -B60,24 46,01 -1173,B1 2649,98 114B,05 

5B56 Combi22/7 0 8000 -221,92 -222,35 752,14 2623,14 -1595,4 

S280 Combi24/6 2,007 8000 163,54 -625,78 -65,7 -2619,14 -4151,3 

S327 Combi24/6 0 8000 27B,16 900,75 -703,2B -2580,04 4019,34 

S270 Combi23/8 2,007 8000 184,31 -790,57 -74,03 -2551,37 -646,91 

S210 Combi25/5 2,007 8000 442,39 -626,01 -240,32 -2548,12 10B5,5B 

5840 Combi22/7 0 8000 -249,55 -16,35 522,15 2514,94 -1150,0B 

5339 Combi24/6 0 8000 33,09 611,04 -B,6 -2480,27 1116,46 

5217 Combi22/7 2,007 8000 -56B,79 93,03 -1054,44 2434,16 -1300,11 

S264 Combi25/5 0 8000 437,75 543,33 -35,43 -2420,53 -2170,11 

S195 Combi24/6 0 8000 323,54 511,4 -1105,B7 -2407,51 -B77,2 

S261 Combi25/5 2,007 8000 405,32 -46B, 2 726,62 -2376,38 -331B,64 

584B Combi23/8 2 8000 -6,9 532,89 -574,19 2372,99 2677,63 

5839 Combi22/7 0,93 8000 -183,33 -9,84 516,43 2353,4 -999,49 

5B51 Combi23/8 0,9B7 8000 -516,11 15,78 -11B6,57 2301,89 6BB,71 

5B3B Combi22/7 0 8000 -126,67 -B,1B 638,42 2280,6 -615,65 

S857 Combi22/7 0 8000 14,96 -4B2,4B 453,42 2278,67 -1916,64 

S353 Combi25/5 2,005 8000 94,17 -535,29 339,63 -2269,52 -1256,2B 

5216 Combi22/7 2,007 8000 -336,91 196,75 -746,0B 2265,18 -177,37 

rr 

(N/mm'J 
0,3510222 

2,0605444 

1,7B1077B 

1,7791 

0,344277B 

O,B631222 

0,7767222 

0,3137BB9 

1,2272111 

2,4515444 

1,B172BB9 

1,65B9 

1,3042333 

O,B357111 

0,073 

0,7B14222 

O,OB22556 

0,2670222 

0,5801667 

0,00955S6 

1,1716 

0,0393667 

1,22B7444 

0,8073556 

0,63798B9 

0,573B111 

1,31B4111 

0,7093556 

O,S03B 

0,3773667 

0,828977B 

APPENDIX 1.17- BRUGDELEN MODEL SEISIMISCH M 

rv r.,. r, u.c. a .... 

(N/mm'J [N/mm"l IN/mm'J IN/mm'l 
Mr/W N/A N llf/A a D,2S.J., u.c. F,_ 

IN/mm21 (N/mm21 IN/mm21 IN/mm'l IN/mm'J (kN) 
2,0400371 2,3910594 3,22 0,74247B6 3,4 7,B7278 3,47B2609 0 4,3945191 1,075 4,0879248 0 

1,1312467 3,1917912 3,22 0,9911241 3,4 7,51496 3,47B2609 0 4,0366991 1,075 3,755069 0 

1,2B79BB2 3,0690659 3,22 0,9530151 3,4 7,14384 3,47B2609 0 3,6655791 1,075 3,4098411 0 

0,5107765 2,2B9B765 3,22 0,711059 3,4 6,9613 3,47B2609 0 3,4B30391 1,075 3,2400364 0 

1,63B6712 1,9B2949 3,22 0,615751 3,4 6,9343B 3,47B2609 0 3,4561191 1,075 3,2149945 0 

1,0519747 1,9150969 3,22 0,5946B13 3,4 6,71412 3,47B2609 0 3,235B591 1,075 3,0101015 0 

1,263779 2,0405012 3,22 0,6336222 3,4 6,06726 3,47B2609 0 2,5BB9991 1,075 2,4083713 0 

0,995317B 1,3091066 3,22 0,4065075 3,4 5,B9494 3,47B2609 0 2,4166791 1,075 2,2480736 0 

0,41BB412 1,6460523 3,22 0,5111369 3,4 5,68152 3,47B2609 0 2,2032591 1,075 2,0495434 0 

0,7945976 3,246142 3,22 1,0080012 3,4 5,43B1 3,47B2609 0 1,959B391 1,075 1,8231062 0 

1,0125547 2,B298436 3,22 O,B7B7311 3,4 5,4026B 3,47B2609 0 1,9244191 1,075 1,7901573 0 

0,60035B 2,25925B 3,22 0,7015512 3,4 5,352BB 3,47B2609 0 1,B746191 1,075 1,7438317 0 

0,06B5455 1,37277BB 3,22 0,4262792 3,4 5,29996 3,4782609 0 1,B216991 1,075 1,6946038 0 

0,3312561 1,1669672 3,22 0,36237 3,4 5,24628 3,47B2609 0 1,76B0191 1,075 1,644669 0 

0,9322845 1,0052845 3,22 0,3121638 3,4 5,23828 3,47B2609 0 1,7600191 1,075 1,6372271 0 

1,3419337 2,1233559 3,22 0,6593505 3,4 5,1600B 3,47B2609 0 1,6B1B191 1,075 1,5644829 0 

1,1777BB 1,2600435 3,22 0,3912723 3,4 5,10274 3,47B2609 0 1,6244791 1,075 1,5111434 0 

0,9326271 1,1996494 3,22 0,37251B5 3,4 5,09624 3,47B2609 0 1,6179791 1,075 1,5050969 0 

0,02435B2 0,6045248 3,22 0,1B771BB 3,4 5,02988 3,47B2609 0 1,5516191 1,075 1,4433666 0 

0,9103249 0,919BB05 3,22 0,2B56439 3,4 4,96054 3,47B2609 0 1,4B22791 1,075 1,3788643 0 

0,13B5957 1,3101957 3,22 0,4068457 3,4 4,B6832 3,4782609 0 1,3900591 1,075 1,2930783 0 

O,B09450B 0,8488175 3,22 0,2635772 3,4 4,84106 3,4782609 0 1,3627991 1,075 1,2677201 0 

0,761BB16 1,9906261 3,22 0,6181349 3,4 4,B1502 3,47B2609 0 1,3367591 1,075 1,2434969 0 

0,6975224 1,504B7B 3,22 0,467299 3,4 4,75276 3,47B2609 0 1,2744991 1,075 1,1855806 0 

0,793B973 1,431BB62 3,22 0,4446334 3,4 4,7459B 3,4782609 0 1,2677191 1,075 1,1792736 0 

0,0146596 0,58B4707 3,22 0,1B27336 3,4 4,706B 3,47B2609 0 1,22B5391 1,075 1,1428271 0 

0,023509 1,3419201 3,22 0,416696B 3,4 4,6037B 3,47B2609 0 1,1255191 1,075 1,0469945 0 

0,0121865 0,7215421 3,22 0,2240553 3,4 4,5612 3,4782609 0 1,0B29391 1,075 1,0073852 0 

0,71B7967 1,2225967 3,22 0,3796442 3,4 4,5S734 3,47B2609 0 1,0790791 1,075 1,0037945 0 

0,7974729 1,174B395 3,22 0,364B145 3,4 4,53904 3,47B2609 0 1,0607791 1,075 0,9B67713 0 

0,2931173 1,1220951 3,22 0,3484362 3,4 4,53036 3,47B2609 0 1,0520991 1,075 0,97B6969 0 



SC 

SC 

K12 

SC 

T 

lineaire berekening, Ertreem : Staaf, Systeem : LCS 

Selectie : S302, SS, 58, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S195, S196, S197, S198, S199, S200, 5203, S204, S20S, 

Klasse : RC3 

Stuf 
dx N Vy Vz Mx My Mz 

BG 
[m) [kN) [kN) (kN) (kNm) )kNm) (kNm) 

5219 Combi22/7 2,029 -3196,34 306,52 -865,87 -2802,7 -731,33 -2024,36 

S219 Combl22/7 0 -3208,29 306,52 -781,26 -2802,7 939,3 -2646,14 

S954 Combl22/7 0 -3865,49 274,02 1445,63 -1165,16 -3821,37 2023,5 

S213 Combi22/7 0 -3345,74 130,87 1159,98 1421,05 -825,98 1814.76 

5257 Combi22/7 0 -5187,51 141,58 533,36 2206,39 -2719,05 1059,92 

5954 Combi22/7 1,003 -3888,25 274,02 1211,63 -1262,8 -2398,95 2306,57 

S255 Combi22/7 0 -5210,31 91.49 759,33 1854,49 -3757,48 923,66 

S955 Combi22/7 1,003 -393S,18 149,16 808,07 -1n2,66 -393,11 2757,08 

S955 Combi22/7 1,203 -3936,77 149,16 796,96 -1772,66 -232,6 2786,91 

5214 Combi23/8 1,505 -3675,93 92,74 598,93 -1964,4 1695,1 -707,84 

S324 Combi23/8 2,071 -4988,46 179,38 -864,54 -1602,97 -3571,92 -1461,08 

S324 Combi23/8 0 -4976,51 179,38 -799,02 -1602,97 -1849,56 -1832,52 

S954 Combi23/8 0 -4772,54 -146,14 1239,05 959,91 -3059,33 -2197,74 

5257 Combi24/6 0 -5670 -22,89 547,98 1859,12 -2006,42 5282,9 

5321 Combi22/7 0 -4303,46 -250,18 -49,02 -2518,2 843,68 2831.49 

5204 Combi24/6 1,505 -5988,63 -68,49 461,79 1946,25 -795,03 2404,24 

5203 Combi24/6 0 -6021,24 13,24 679,66 1635,56 -2701,34 2451,48 

5219 Combi25/5 2,029 -2850,72 -230,42 -754,2 -1530,99 · 1124,08 2123,78 

5219 Combi24/6 0 -3798,82 368,82 -449,34 -1904,25 555,6 -2392,02 

5200 Combi23/8 1,003 -5526,65 -91,15 -439,55 1901,88 363,01 1280,89 

5203 Combi24/6 2,007 -6009,29 13,24 636,08 1635,56 -1381,07 2478,04 

5955 Combi22/7 0 -3919,1 149,16 961,56 -1186,83 -1330,01 2558,79 

5322 Combi22/7 0 -4414,89 -298,49 -57,13 -2390,23 350,88 2490,18 

5258 Combi22/7 0 -5181,51 188,79 413,32 1912,08 -2080,41 1256,76 

r, 

JNJmmi 
3,1141111 

3,1141111 

1,2946222 

1,5789444 

2.4515444 

1,4031111 

2,0605444 

1,9696222 

1,9696222 

2,1826667 

1,7810778 

1,7810778 

1,0665667 

2,0656889 

2,798 

2,1625 

1,8172889 

1,7011 

2,1158333 

2,1132 

1,8172889 

1,3187 

2,6558111 

2,1245333 

APPENDIX 1.18- BRUGDELEN MODEL SEISMISCH V&T 

rv r .. r, 
IJ.C. 

.,_ 
IN/mm21 IN/mm21 IN/mm11 [N/mm21 

My/W N/A Not/A " 0,25./o. 
IJ.C. 

F,. 
[N/mm2

) [N/mm2
) [N/mm1

) (N/mm'l [N/mm2
) [kN) 

1,2899696 4,4040807 3,22 1,3675677 3,4 1,46266 1,389713 0 0,072947 1,075 0,0678576 0 

1,163918 4,2780291 3,22 1,3284258 3,4 1,8786 1,3949087 0 0,4836913 1,075 0,4499454 0 

2,1536937 3,4483159 3,22 1,0707809 3,4 7,64274 1,6806478 0 5,9620922 1,075 5,5461323 0 

1,7281335 3,3070779 3,22 1.0269232 3,4 1,65196 1,4546696 0 0,1972904 1,075 0,183526 0 

0,7945976 3,246142 3,22 1,0080012 3.4 5,4381 2,2554391 0 3,1826609 1,075 2,9606148 0 

1,8050814 3,2081925 3,22 0,9962171 3,4 4,7979 1,6905435 0 3,1073565 1,075 2,8905642 0 

1,1312467 3,1917912 3,22 0,9911241 3,4 7,51496 2,2653522 0 5,2496078 1,075 4,8833561 0 

1,2038594 3,1734816 3,22 0,9854385 3,4 0,78622 1,7109478 0 -0,924728 1,075 -0,860212 0 

1,1873078 3,15693 3,22 0,9802989 3,4 0,4652 1,7116391 0 -1,246439 1,075 -1,159478 0 

0,8922835 3,0749501 3,22 0,9548423 3,4 3,3902 1,5982304 0 1,7919696 1,075 1,6669484 0 

1,2879882 3,0690659 3,22 0,9530151 3,4 7,14384 2,1688957 0 4,9749443 1,075 4,6278552 0 

1,1903767 2,9714545 3,22 0,9227045 3,4 3,69912 2,1637 0 1,53542 1,075 1,4282977 0 

1,8459316 2,9124983 3,22 0,9043973 3,4 6,11866 2,0750174 0 4,0436426 1,075 3,761528 0 

0,8163784 2,8820673 3,22 0,8949477 3.4 4,01284 2,4652174 0 1,5476226 1,075 1,4396489 0 

0,0730298 2,8710298 3,22 0,8915203 3,4 1,68736 1,8710696 0 -0,18371 1,075 -0,170893 0 

0,6879729 2,8504729 3,22 0,8851369 3,4 1,59006 2,6037522 0 -1,013692 1,075 -0,942969 0 

1,0125547 2,8298436 3,22 0,8787311 3.4 5,40268 2,6179304 0 2,7847496 1,075 2,5904647 0 

1,1236041 2,8247041 3,22 0,8771351 3,4 2,24816 1,2394435 0 1,0087165 1,075 0,938341 0 

0,6694249 2,7852582 3,22 0,8648863 3,4 1,1112 1,6516609 0 -0,540461 1,075 -0,502754 0 

0,6548398 2,7680398 3,22 0,8595396 3.4 0,72602 2,4028913 0 -1,676871 1,075 -1,55988 0 

0,9476294 2,7649183 3,22 0,8585703 3,4 2,16214 2,6127348 0 0,1494052 1,075 0,1389816 0 

1,4325282 2,7512282 3,22 0,8543192 3,4 2,66002 1,7039565 0 0,9560635 1,075 0,8893614 0 

0,085112 2,7409232 3,22 0,8511193 3,4 0,70176 1,9195174 0 -1,217757 1,075 -1,132798 0 

0,6157624 2,7402958 3,22 0,8509244 3,4 4,16082 2,2528304 0 1,9079896 1,075 1,774874 0 



APPENDIX 1.19- KOLOMKOPPEN MODEL SEISMISCH M, V&T 
lineaire berekening, Extreem : Staaf, Systeem : LCS 

Selectie : 51171, 57, 515, 516, 5202, 5201, 5211, 5212, 5221, 5220, 5253, 5254, 5263, 5262, 5271, 5355, 
Klasse: RC3 

clx N Vy Vz Mx My Mx 
Staaf BG 

[m) [kN) [kN) [kN) [kNm) [kNm) [kNm) 
Tr Tv T.., Tl u.c. v..., 

[N/mm'l [N/mm'J (N/mm'J LN/mm1
) IN/mm'J 

Nly/W N/A N""/A 17 0,25./tw F.., 
IN/mm"l [N/mm"l [N/mmi IN/mm2

) [N/mm2
) 

u.c. 
[kN} 

5952 Combi24/6 2,007 -9724,95 -8,74 -2067,04 -684,02 -8960,34 -3651,66 0,554424 1,044658 1,599081 2,71 0,590173 3 16,44099 2,701375 13,33333 0,406282 1,075 0,377937 40000 
5953 Combi24/6 0 -4420,16 440,56 2172,3 -733,2 -7341,16 -3729,41 0,594286 1,097855 1,692141 2,71 0,624518 3 13,47002 1,227822 11,66667 0,575529 1,075 0,535376 35000 
5953 Combi22/7 0 -3838,17 308,74 2253,06 -1587,56 -7240,94 1483,98 1,286776 1,13867 2,425446 2,71 0,895159 3 13,28613 1,066158 11,66667 0,553303 1,075 0,514701 35000 
5952 Combi24/6 1,003 -9710,35 -8,74 -1409,34 -216,23 -7230,58 -3681,71 0,175262 0,712264 0,887526 2,71 0,327559 3 13,26712 2,697319 10 0,5698 1,075 0,530046 30000 
5943 Combi24/6 2,007 -2419,6 -43,71 -1449,96 979,39 -6116,56 -2211,52 0,793832 0,732793 1,526625 2,71 0,563431 3 11,22305 0,672111 10 0,550935 1,075 0,512497 30000 
5953 Combi25/5 0 -4143,27 -393,4 2112,7 -201,56 -6230,38 3522,83 0,163372 1,067734 1,231106 2,71 0,454364 3 11,43189 1,150908 10 0,280982 1,075 0,261378 30000 
5325 Combi23/8 2,007 -4974,74 196,17 -1600,94 -1096,11 -6013,84 -1283,82 0,888438 0,809096 1,697534 2,71 0,626509 3 11,03457 1,381872 10 -0,347303 1,075 -0,323073 30000 
5253 Combi22/7 2,006 -2970,73 322,06 -1511,44 1090,47 -5387,65 958,66 0,883866 0,763864 1,64773 2,71 0,608128 3 9,885596 0,825203 8,333333 0,72706 1,075 0,676335 25000 
5254 Combi22/7 0 -5253,12 39,37 1266,55 1369,4 -5688,19 890,15 1,109949 0,6401 1,750049 2,71 0,64589 3 10,43705 1,4592 8,333333 0,644513 1,075 0, 599547 25000 
5944 Combi25/5 0 -9226,9 125,45 1851,62 695,14 -6159,53 2350,69 0,563437 0,935787 1,499224 2,71 0,553318 3 11,30189 2,563028 8,333333 0,405529 1,075 0,377236 25000 
5944 Combi22/7 0 -9354,49 266 1775,14 554,52 -6105,78 -1760,43 0,449459 0,897135 1,346594 2,71 0,496987 3 11,20327 2,598469 8,333333 0,271463 1,075 0,252524 25000 
5326 Combi24/6 0 -2924,17 314,83 1834,42 -1604,62 -4890,76 3548,67 1,300604 0,927094 2,227698 2,71 0,822176 3 8,973872 0,812269 8,333333 .0,171731 1,075 -0,15975 25000 
5253 Combi25/5 2,006 -2691,74 -104,5 -1456,69 1262,72 -4773,68 -4370,84 1,023481 0,736194 1,759675 2,71 0,649443 3 8,759046 0,747706 8,333333 -0,321993 1,075 -0,299528 25000 
5952 Combi24/6 0 -9702,38 -8,74 -1373,66 -216,23 -5834,31 -3672,94 0,175262 0,694232 0,869494 2,71 0,320904 3 10,70516 2,695106 8,333333 -0,323283 1,075 -0,300728 25000 
5943 Combi24/6 1,003 -2413,63 -43,71 -1377,96 979,39 -4697, 73 -2167,67 0,793832 0,696405 1,490237 2,71 0,550002 3 8,619688 0,670453 8,333333 -0,384098 1,075 -0,357301 25000 
5254 Combi24/6 0 -5704,36 64,57 1280,18 843,58 -5053,98 4852,87 0,683753 0,646988 1,330741 2,71 0,491136 3 9,273358 1,584544 6,666667 1,022147 1,075 0,950834 20000 
5326 Combi23/8 0 -3754,93 335,34 1777,97 -1911,86 -4746,7 -1385,41 1,549633 0,898565 2,448199 2,71 0,903556 3 8,709541 1,043036 6,666667 0,999839 1,075 0,930082 20000 
5272 Combi25/5 0 -5684,59 199,63 1184,74 999,89 -4916,82 3480,18 0,810448 0,598754 1,409202 2,71 0,520094 3 9,021688 1,579053 6,666667 0,775969 1,075 0,721831 20000 
5212 Combi24/6 0 -4307,34 48,44 1997,4 528,19 -4701,57 -1263,16 0,428118 1,009463 1,43758 2,71 0,530568 3 8,626734 1,196483 6,666667 0,763584 1,075 0,710311 20000 
5845 Combi22/7 2 -2836,24 -17,27 -1499,92 1088,1 -4371,75 -2110,38 0,881945 0,758042 1,639987 2,71 0,60527 3 8,02156 0,787844 6,666667 0,567049 1,075 0,527487 20000 
5953 Combi23/8 1,003 -4740,17 -261,58 1410,6 1185,47 -4609,51 -1997,24 0,960867 0,712901 1,673768 2,71 0,617737 3 8,457817 1,316714 6,666667 0,474436 1,075 0,441336 20000 
5271 Combi23/8 2,007 -5237,53 209,06 -1257,46 195,67 -4587,53 -247,92 0,158598 0,635506 0,794103 2,71 0,29308 3 8,417486 1,454869 6,666667 0,29595 1,075 0,275302 20000 
5211 Combi25/5 2,007 -4398,74 323,88 -1382,54 -406,28 -4372,03 1644,9 0,329305 0,69872 1,028025 2,71 0,379413 3 8,022073 1,221872 6,666667 0,133535 1,075 0,124218 20000 
5846 Combi23/8 0 -2567,4 35,33 1616,75 325,46 -4005,28 2645,07 0,263797 0,817087 1,080884 2,71 0,398922 3 7,349138 0,713167 6,666667 -0,030696 1,075 -0,028554 20000 
5338 Combi24/6 0 -3241,12 51,76 1346,13 -162,36 -4076,56 989,92 0,131599 0,680318 0,811917 2,71 0,299654 3 7,479927 0,900311 6,666667 -0,087051 1,075 -0,080978 20000 
5286 Combi23/8 0 -2422,73 -106,94 1119,77 -228,01 -3872,43 -261,92 0,184811 0,565919 0,750729 2,71 0,277072 3 7,105376 0,672981 6,666667 .0,234271 1,075 -0,217927 20000 
5212 Combi22/7 0 -3408,64 140,02 1927,14 1762,96 -3958,24 1592,22 1,428944 0,973954 2,402898 2,71 0,886837 3 7,262826 0,946844 6,666667 -0,350685 1,075 -0,326219 20000 
5952 Combi23/8 0 -9628,77 -168,28 -1285,05 -548,54 -4872,12 -1302,6 0,444612 0,649449 1,094061 2,71 0,403785 3 8,93967 2,674658 6,666667 -0,401655 1,075 -0,373633 20000 
5325 Combi24/6 2,007 -4408,62 242,1 -1180,55 -995,87 -3999,58 3606,32 0,807189 0,596636 1,403826 2,71 0,51811 3 7,338679 1,224617 6,666667 -0,552604 1,075 -0,514051 20000 
5253 Combi24/6 2,006 -3733,81 268,02 -1375,41 1515,64 -3876,54 5007,16 1,228482 0,695116 1,923598 2,71 0,709942 3 7,112917 1,037169 6,666667 -0,590919 1,075 -0,549692 20000 
5943 Combi25/5 2,007 -2726,64 47,92 -1107,7 -401,36 -3709,03 2402,02 0,325317 0,559819 0,885136 2,71 0,326677 3 6,80556 0,7574 5 1,04816 1,075 0,975032 15000 
5281 Combi24/6 2,007 -5177,41 222,88 -1038,56 -464,79 -4046,46 -3757,96 0,376729 0,524876 0,901606 2,71 0,332755 3 7,424697 1,438169 5 0,986528 1,075 0,9177 15000 
5944 Combi22/7 1,003 -9368,8 266 1121 134,88 -4668,79 -1458,69 0,109325 0,56654 0,675866 2,71 0,249442 3 8,566587 2,602444 5 0,964143 1,075 0,896877 15000 
5337 Combi23/8 2,006 -3805,72 2,63 ·1373,72 956,75 -3815,7 390,11 0,775481 0,694262 1,469743 2,71 0,542438 3 7,001284 1,057144 5 0,94414 1,075 0,87827 15000 
5338 Combi23/8 0 -3538,41 85,38 1287,36 -266,85 -3730,4 468,87 0,216292 0,650617 0,866909 2,71 0,31995 3 6,844771 0,982892 5 0,861879 1,075 0,801748 15000 



APPENDIX 1.20- BRUGDEEL 12 SEISIMISCH M, V&T 
Lineaire berekening, Extreem : Staaf, Systeem : LC5 

Selectie : 5945, 5946, 5947, 5948, 5949, 5950, 5951 

Klasse: RC3 600 3000 3000 

Stnf 
clx N Vy Vz Mx My Mz 

BG 
[m) (kil) [kil) [kN) [kNm) [klim) [kNm) 

r, r• r.,. r, u.c. a .... 
IN/mm21 IN!mm\ _ [fol/mm' l lN/mm'l IN/mm11 

ftlly/W N/A N .. /A IJ a,zs.J., u.c. F,_ 
IN/mm21 IN/mm21 IN/mm11 IN/mm'l IN/mm11 [kil) 

5951 Combi25/5 1,003 -9403,49 -31,89 -671,91 -2801,11 -903,79 3714,28 2,5936204 0,6824675 3,2760879 2,88 1,1365917 2,5 1,5063167 3,1344967 0 -1,62818 1,075 -1,514586 0 
5951 Combi25/5 0 -9382,27 -31,89 -476,6 -2785,54 -284,39 3744,99 2,5792037 0,4840887 3,0632924 2,88 1,0627653 2,5 0,4739833 3,1274233 0 -2,65344 1,075 -2,468316 0 
5951 Combi22/7 0 -9456,61 134,64 -561,62 -2556,16 -1131,71 1173,75 2,3668148 0,5704446 2,9372594 2,88 1,01904 2,5 1,8861833 3,1522033 0 -1,26602 1,075 -1,177693 0 
5950 Combi25/5 1,003 -9360,54 -12,66 -362,23 -2638,09 453,59 3680,65 2,4426759 0,3679216 2,8105975 2,88 0,9750965 2,5 0,7559833 3,12018 0 -2,364197 1,075 -2,199253 0 
5945 Combi23/8 0,669 -9320,01 -254,05 498,98 2125,71 -1040,04 1184,59 1,96825 0,5068203 2,4750703 2,88 0,8586901 2,5 1,7334 3,10667 0 -1,37327 1,075 -1,27746 0 
5945 Combi23/8 2,007 -9330,64 -254,05 451,41 2125,71 -404,26 844,69 1,96825 0,4585029 2,4267529 2,88 0,8419271 2,5 0,6737667 3,1102133 0 -2,436447 1,075 -2,266462 0 
5946 Combi23/8 0 -9354,99 -254,47 272,05 2271,27 -125,35 894,56 2,1030278 0,2763246 2,3793524 2,88 0,8254822 2,5 0,2089167 3,11833 0 -2,909413 1,075 -2,706431 0 
5945 Combi24/ 6 2,007 -9447,99 -102,61 377,27 1984,87 -632,34 -2763,78 1,8378426 0,3831979 2,2210405 2,88 0,7705581 2,5 1,0539 3,14933 0 -2,09543 1,075 -1,949237 0 
5945 Combi23/8 0 -9308,77 -254,05 594,23 1694,81 -1467,58 1390,31 1,5692685 0,6035669 2,1728355 2,88 0,7538341 2,5 2,4459667 3,1029233 0 -0,656957 1,075 -0,611122 0 
5951 Combi24/6 2,007 -9676,75 -26,71 -1214,85 -994,26 -5722,98 -3537,71 0,9206111 1,2339386 2,1545497 2,88 0,7474901 2,5 9,5383 3,2255833 0 6,3127167 1,075 5,8722946 0 
5950 Combi25/5 0 -9344,49 -12,66 -229,15 -2024,43 701,43 3642,41 1,8744722 0,2327506 2,1072228 2,88 0,7310707 2,5 1,16905 3,11483 0 -1,94578 1,075 -1,810028 0 
5950 Combi22/7 0 -9421,96 158,05 -312,9 -1890,98 -22,43 854,02 1,7509074 0,3178165 2,0687239 2,88 0,7177141 2,5 0,0373833 3,1406533 0 -3,10327 1,075 -2,886763 0 
5951 Combi23/8 0 -9573,23 -193,24 -898,86 -1208,06 -2546,1 -914,17 1,1185741 0,9129835 2,0315576 2,88 0,7048197 2,5 4,2435 3,1910767 0 1,0524233 1,075 0,9789984 0 
5950 Combi24/6 2,007 -9629,3 -43,53 -905,72 -1199,53 -3290,52 -3408,2 1,1106759 0,9199513 2,0306272 2,88 0,704497 2,5 5,4842 3,2097667 0 2,2744333 1,075 2,1157519 0 
5946 Combi23/8 2,007 -9376,19 -254,47 137,28 1936,98 285,17 411,62 1,7935 0,139437 1,932937 2,88 0,6706048 2,5 0,4752833 3,1253967 0 -2,650113 1,075 -2,465222 0 
5951 Combi24/6 0 -9647,56 -26,71 -983,87 -978,68 -3393,42 -3485,4 0,9061852 0,9993292 1,9055144 2,88 0,6610909 2,5 5,6557 3,2158533 0 2,4398467 1,075 2,2696248 0 
5946 Combi25/5 0 -9249,79 78,4 708,09 1267,51 -1358,47 2839 1,1736204 0,719216 1,8928364 2,88 0,6566924 2,5 2,2641167 3,0832633 0 -0,819147 1,075 -0,761997 0 
5945 Combi25/5 2,007 -9254,98 102,07 890,81 987,85 -1495,95 2822,62 0,9146759 0,904807 1,8194829 2,88 0,6312435 2,5 2,49325 3,0849933 0 -0,591743 1,075 -0,550459 0 
5946 Combi24/6 2,007 -9483,76 -94,05 62,72 1814,93 -72,66 -2965,56 1,6804907 0,0637055 1,7441962 2,88 0,6051238 2,5 0,1211 3,1612533 0 -3,040153 1,075 -2,82805 0 
5946 Combi22/7 0 -9357,36 238,82 633,52 1145,46 -1566,66 -860,12 1,0606111 0,6434743 1,7040854 2,88 0,591208 2,5 2,6111 3,11912 0 -0,50802 1,075 -0,472577 0 
5945 Combl22/7 0,669 -9361,71 253,51 864,23 847,01 -2848,48 -1125,03 0,7842685 0,8778094 1,6620779 2,88 0,5766341 2,5 4,7474667 3,12057 0 1,6268967 1,075 1,5133922 0 
5945 Combi25/5 0 -9233,11 102,07 1033,63 556,95 -3441,08 2653,54 0,5156944 1,0498711 1,5655655 2,88 0,5431505 2,5 5,7351333 3,0777033 0 2,65743 1,075 2,4720279 0 
5947 Combi23/8 0 -9397,55 -251,52 28,23 1647,89 483,22 497,67 1,5258241 0,0286736 1,5544976 2,88 0,5393106 2,5 0,8053667 3,1325167 0 -2,32715 1,075 -2,164791 0 
5949 Combi25/5 2,007 -9334,69 8,47 -134,21 -1432,26 954,49 3538,54 1,3261667 0,1363188 1,4624855 2,88 0,5073883 2,5 1,5908167 3,1115633 0 -1,520747 1,075 -1,414648 0 
5946 Combi25/5 2,007 -9270,99 78,4 573,32 933,22 -72,89 3024,09 0,8640926 0,5823284 1,446421 2,88 0,501815 2,5 0,1214833 3,09033 0 -2,968847 1,075 -2,761718 0 
5949 Combi25/5 1,003 -9326,72 8,47 -98,54 -1432,26 1071,26 3530,04 1,3261667 0,1000883 1,426255 2,88 0,4948187 2,5 1,7854333 3,1089067 0 -1,323473 1,075 -1,231138 0 
5945 Combi22/7 0 -9350,47 253,51 959,48 416,11 -3520,36 -1258,85 0,385287 0,974556 1,359843 2,88 0,471778 2,5 5,8672667 3,1168233 0 2,7504433 1,075 2,5585519 0 
5950 Combi23/8 0 -9527,81 -214,24 -653,22 -719,32 -918,32 -583,37 0,666037 0,6634838 1,3295209 2,88 0,4612582 2,5 1,5305333 3,1759367 0 -1,645403 1,075 -1,530608 0 
5950 Combi24/ 6 1,003 -9613,25 -43,53 -772,64 -585,87 -2399,57 -3415,45 0,5424722 0,7847802 1,3272525 2,88 0,4604712 2,5 3,9992833 3,2044167 0 0,7948667 1,075 0,7394109 0 
5947 Combi24/6 2,007 -9517,13 -84,62 -183,15 1231,59 -85,82 -3119,57 1,1403611 0,1860278 1,3263889 2,88 0,4601716 2,5 0,1430333 3,1723767 0 -3,029343 1,075 -2,817994 0 
5946 Combi22/7 1,003 -9370,6 238,82 534,43 811,17 -949,09 -592,74 0,7510833 0,5428273 1,2939107 2,88 0,4489037 2,5 1,5818167 3,1235333 0 -1,541717 1,075 -1,434155 0 
5950 Combi24/6 0 -9605,28 -43,53 -736,97 -585,87 -1642,18 -3371,76 0,5424722 0,7485498 1,291022 2,88 0,4479016 2,5 2,7369667 3,20176 0 -0,464793 1,075 -0,432366 0 
5948 Combi24/6 2,007 -9547,74 -72,65 -362,37 840,58 -585,2 -3271,9 0,7783148 0,3680638 1,1463786 2,88 0,3977196 2,5 0,9753333 3,18258 0 -2,207247 1,075 -2,053253 0 
5947 Combi25/5 0 -9266,33 53,92 461,38 693,98 -11,39 3084,54 0,6425741 0,4686295 1,1112036 2,88 0,3855161 2,5 0,0189833 3,0887767 0 -3,069793 1,075 -2,855622 0 
5948 Combi23/8 0 -9441,75 -243,46 -211,86 865,81 536,98 119,16 0,8016759 0,2151889 1,0168648 2,88 0,3527867 2,5 0,8949667 3,14725 0 -2,252283 1,075 -2,095147 0 
5947 Combi22/7 0 -9364,71 220,81 384,77 611,96 -348,32 -390,63 0,5666296 0,3908158 0,9574454 2,88 0,3321719 2,5 0,5805333 3,12157 0 -2,541037 1,075 -2,363755 0 
5949 Combi24/6 2,007 -9588,36 -58,84 -643,35 -279,23 -1604,28 -3343,75 0,2585463 0,6534588 0,9120051 2,88 0,3164071 2,5 2,6738 3,19612 0 -0,52232 1,075 -0,485879 0 
5949 Combi25/5 0 -9310,7 8,47 34,17 -825,22 1055,06 3471,16 0,7640926 0,0347069 0,7987995 2,88 0,277132 2,5 1,7584333 3,1035667 0 -1,345133 1,075 -1,251287 0 
5949 Combi24/6 0 -9564,37 -58,84 -474,97 327,81 -481,93 -3276,05 0,3035278 0,4824331 0,7859608 2,88 0,2726778 2,5 0,8032167 3,1881233 0 -2,384907 1,075 -2,218518 0 
5949 Combi22/7 0 -9393,66 180,53 -47,55 -778,28 458,97 456,62 0,7206296 0,0482971 0,7689268 2,88 0,2667681 2,5 0,76495 3,13122 0 -2,36627 1,075 -2,201181 0 
5949 Combi25/5 1,003 -9318,67 8,47 -1,5 -825,22 1071,45 3479,66 0,7640926 0,0015236 0,7656162 2,88 0,2656195 2,5 1,78575 3,1062233 0 -1,320473 1,075 -1,228347 0 
5947 Combi25/5 2,007 -9287,53 53,92 326,61 359,69 779,53 3220,49 0,3330463 0,3317419 0,6647882 2,88 0,2306387 2,5 1,2992167 3,0958433 0 -1,796627 1,075 -1,671281 0 
5949 Combi23/8 0 -9481,42 -230,9 -393,25 280,88 114,16 -261,51 0,2600741 0,399429 0,6595031 2,88 0,2288051 2,5 0,1902667 3,1604733 0 -2,970207 1,075 -2,762983 0 
5947 Combl22/7 1,003 -9377,94 220,81 285,67 277,68 20,09 -141,31 0,2571111 0,2901586 0,5472698 2,88 0,1898674 2,5 0,0334833 3,12598 0 -3,092497 1,075 -2,876741 0 
5948 Combi25/5 0 -9288,54 30,67 218,37 -122,76 770,15 3303,93 0,1136667 0,2218012 0,3354678 2,88 0,1163858 2,5 1,2835833 3,09618 0 -1,812597 1,075 -1,686136 0 
5948 Combi22/7 0 -9378,6 201,48 139,21 -147,99 303,61 58,67 0,1370278 0,1413974 0,2784251 2,88 0,0965956 2,5 0,5060167 3,1262 0 -2,620183 1,075 -2,43738 0 
5948 Combi25/5 2,007 -9304,47 30,67 147,02 -122,76 1136,8 3365,48 0,1136667 0,1493301 0,2629967 2,88 0,0912429 2,5 1,8946667 3,10149 0 -1,206823 1,075 -1,122626 0 



Master's thesis ... Happy Street van stut nur beton 

APPENDIX J- PRODUCTINFORMATIE: UZ BEAM PERI 
Bron: [12] 

PERI UZbeam 
For high beams 

The UZ beam and AW stopend angle 
systems allow. fast cost-effective 
shuttering. 

UZ formwork is continuousty adjustable 
for all beam cross sections. 

No through ties needed for beams 
up to 800 mm deep. 

Girders or timbers can be used as soffit 
formwork:. 

The UZ beam width adjustment bars 
can be connected for unusually wide 
beams. 

Maximum beam width b with: 

One UZ80 bar 
Two UZ 80 bars 
One UZ 1 29 bar 

400mm 
1300 mm 
900mm 

Assuming 100 mm thlck formwork 

Headquarter: 
PER/GmbH 
D-89259 Weissenhorn 
http:/ / www.peri. de 
E-mail: info@peri.de 

The pos.tive conoec1100 with the UZ beam 
W1dth adjustment bar allows wide SlllJCIOQ 

Extract trom PERl's book of charts 

Permissible widths of load (mi 
carried by UZ beam bracket 

Slab Beamlltoplh h lml 
óepth 
d lmJ 0.30 0,<10 0,50 0,60 0,70 o.ao 

0 ~.00 3,50 3.00 2.15 2.25 1,65 

0.20 3,65 ;z.ss 2,50 1,1!0 1,36 1,06 

0.25 3.46 2,70 us 1.6$ 1,25 {1,96 

0.30 3.30 2,40 2,00 1.50 IJS 0,90 

0,35 3.20 %;15 l,7S 1.35 l.QS li,!IO 

Appendix J - Productinformatie: UZ Beam PERI I 





10 Task Name 

1 ,Happy Street 

~ Palen Heien 

---=-- Palen heien (1 90) 
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Kolom-i - ----
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Kolom 10 
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Kolom 12 
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Kolom 15 
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Kolom 17 
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Kolomkoppen 

Kolomkop! 

Kolomkop2 

Kolomkop3 

Kolomkop4 

KolomkopS 

Kolomkop6 

Kolomkop7 

KolomkopS 

Kolomkop9 

t<ëiïomkoplo 
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Kolomkop1S 

Kolomkop 16 
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Brugligger1 3 
8ru9u99erï5 · 
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Wed 24-6-()9 

Sat 4-7-()9 

Tue 14-7-()9 

Fri24-7-Q9 

Tue 7-7-()9 

Sat 27-6-()9 

Fri 22-S-<19 

Tue 12-5-<19 

Mon 25-S-()9 
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Sat 5-9-()9 54 

Sat 22-8-()9 62 
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Master's thesis- Happy Street: van staal naar beton 

APPENDIX M- VISUALISATIE UITVOERINGSVOLGORDE BRUGLIGGERS 

1. Als startpunt wordt het moment genomen dat de poeren in de grond zitten 

2. De eerste groep kolommen wordt geplaatst. In het midden wordt gewerkt zodat later in vier richtingen gewerkt 
kan worden. 

3. De tweede groep kolommen wordt geplaatst. 

Appendix M - Visualisatie uitvoeringsvolgorde brugliggers I 



4. De derde groep kolommen wordt geplaatst. De volgorde is van minder groot belang. 

5. De laatste groep kolommen wordt geplaatst. Parallel hieraan kan alvast begonnen worden aan het stellen van 
de bekisting voor de shortcut in stap 6. 

6. De shortcut wordt tussen vijf kolommen gesteld en gestort. Nu kan in vier richtingen verder gewerkt worden. 



Master's thesis- Happy Street: van st.all naar beton 

7. Brugdelen 4 en 15 worden geplaatst. Tevens kunnen de platformen aan de shortcut gemaakt worden. 

8. Brugdelen 3, 13 en 16 worden gestort. Tevens kunnen de platformliggers aan de liggers uit stap 7 gemaakt 
worden. 

9. Brugdelen 2 en 17 worden gestort. Tevens kunnen de platformliggers aan de liggers uit stap 8 gemaakt worden. 

Appendix M - Visualisatie uitvoeringsvolgorde I 



&J 

10. Brugdelen 1, 6 en 18 worden gestort. Tevens kunnen de platformliggers aan de liggers uit stap 9 gemaakt 
worden. 

11. Brugdelen 7 en 12 worden gestort. Tevens kunnen de platformliggers aan de liggers uit stap 10 gemaakt 
worden. 

12. Brugdelen 8 en 11 worden gestort. Tevens kunnen de plat formliggers aan de liggers uit stap 11 gemaakt 
worden. 



Master's thesis- Heppy Street: van stAl naar beton CUèJJ 

13. Brugdeel 9 wordt gestort. Tevens kunnen de platformliggers aan de liggers uit stap 12 gemaakt worden. 

14. Brugdeel10 wordt gestort. Tevens kunnen de platformliggers aan de liggers uit stap 13 gemaakt worden 

14. Nadat de brugconstructie gereed is worden de huisjes op de platformen geplaatst en worden de overige 
werkzaamheden uitgevoerd. 

Appendix M- Visualisatie uitvoeringsvolgorde I 
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OmschrijiiÎng: 

Plattegrond huidige (staal)ontwerp 

Tekening: Schaal: 

01 1:300 
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Omschrijving: 

Plattegrond: Namen huisjes en kolommen 
rekeningnummer: Schaal: 

02 1:300 
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Omschrijving: 

Plattegrond: Nummering brugliggers 
rekeningnummer: Schaal: 

03 1:300 



Speerpunten 
1. De beweging van de straat is behouden 
2. Locatie van de kolommen is opnieuw bepaald 
3. De straat eindigt tussen kolom 11 en 12 1 

4. De eerste en laatste kolom zijn niet zichtbaar T 
5. nvt 
6. De kolommen onder gebouw T zijn verwijderd 
7. Kroongebouw U wordt ondersteund door een kern T r R2 z 
8. Trap 4 is verplaatst rondom de kern 
9. Minder kolommen dan in het staalontwerp 

L 

I 
@----;--

I 
\ I 

~ L 
""' I 

~'---- ~ 
I \ 
~ 

""" 
- -- - ---- -

I ~ 

R=31,0 
::::;:::::=::-

- ·-

®-~ L _j _ _j L 
~ l l l l l l l 

lO.OOOmm 

l 9 

Omschrijving: 

Samenvatting speerpunten in plattegrond 
Tekeningnummer: Schaal: 

04 1:300 



Omschrijving: 

Nummering segmenten in rekenmodel ESA 
T ekeningnummer: Schaal: 

os -1:200 
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Dubbel gekromd oppervlak, wordt in het werk bekis 

8 co 

Omschrijving: 

Doorsnede Brugligger 
rekeningnummer: Schaal: 

06 1:50 

Platformliggers allemaal dezelfde vorm 
Een standaard bekisting kan meerdere malen toepgepast worden 

Omschrijving: 

Principedetail platformliggers 
rekeningnummer: Schaal: 

07 1:50 
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Coupier Dywidag 6807 
Hiermee kunnen de volgende strengen aangesloten worden op de vorige verankering 

(een vergelijkbaar systeem is beschikbaar van VSL) 
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5000 

Doorsnede AA 

Er zal wapening aangebracht moeten worden ten behoeve van 
de combinatie van dwarskracht en torsie. 
Hiertoe zal een driedimenisonaal wapeningsnet geïnstalleerd 
moeten worden met langsstaven en beugels. 

2. In de kolomkoppen worden extra voorspanstrengen aangebracht om de piekspanning weg te spannen 
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Doorsnede BB: Fpw = 25000 kN 
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e 
3. Boven de kolomkoppen worden extra voorspanstrengen geplaatst. Hierdoor ontsaat een excentrische ligging van de voorspanstrengen. 
Sparingen worden tijdens de uitvoering in de bovenflens van de koker gemaakt om de strengen aan te kunnen spannen. 
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4. De strengen in de onderflens en de strengen in de bovenflens welke over de gehele lengte in een brugdeel aanwezig zijn, worden 
doorgekoppeld aan de verankering in de kolomkop. 
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