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Het LEVO-blokje 

SAMENVATTING 

Het LEVO-systeem is een nieuw en innovatief 
prefab bouwsysteem en is opgebouwd uit 
vlakke wanden en kanaalplaatvloeren die 
centrisch op de wanden zijn opgelegd, zie 
figuur A. De doorstapeling van de wanden 
gebeurd met behulp van het LEVO-blokje, dat 
om de 3,6 m op de wanden tussen de 
kanaalplaatvloeren wordt geplaatst. Via dit 
LEVO-blokje en de stijlen van de prefab 
wanden wordt de verticaalkracht van alle 
bovenstaande bouwlagen afgevoerd naar de 
fundering. Een ander belangrijke principe van 
het LEVO-systeem is dat de trekband door de Fig. A. Het LEVO-systeem 
prefab wanden en het LEVO-blokje loopt en 
niet tussen de prefab wanden en de kanaalplaatvloeren zit. 
De voordelen van dit systeem zijn, dat men slanker kan construeren omdat er geen 
inklemmingsmoment tussen de wanden en de vloeren zit, dat men geen nokken of consoles 
meer hoeft toe te passen en dat de montage eenvoudiger en sneller verloopt omdat de 
trekband al in de wanden aanwezig is. 

Om dit prefab-bouwsysteem te kunnen toepassen en om de 
mogelijkheden hiervan volledig uit te kunnen nutten, is er 
onderzoek naar dit nieuwe systeem nodig. Onderzoek naar het 
systeem in zijn geheel, de stabiliteit, de krachtswerking en naar 
het LEVO-knooppunt. Dit LEVO-knooppunt is de verbinding 
tussen de prefab wanden, het LEVO-blokje en de 
kanaalplaatvloeren (zie figuur 8) en is de zwakste schakel in 
het LEVO-systeem en daarom maatgevend voor de te bereiken 
hoogte. 
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Fig. B. Het LEVO-knooppunt. 

Het LEVO-systeem kent twee varianten. Bij de eerste variant 
overspannen de kanaalplaatvloeren 14,4 m, van gevel tot gevel 
en zijn 320 mm dik. De afmetingen van het LEVO-blokje 
bedragen in dit geval 150 mm (dikte) bij 400 mm (lengte) bij 
305 mm (hoogte). De tweede variant maakt naast het LEVO
blokje ook gebruik van een tussenbalk; eventueel de LEVO
balk. Dit systeem is gebaseerd op een 5,40-1,80-7,20 stramien. 
De kanaalplaatvloeren zijn 200 mm dik en spannen van gevel 

tot balk. De kanaalplaatvloeren overspannen aan de ene zijde van de balk 5,40 of 7,20 meter 
en aan de andere zijde 7,20 meter. De afmetingen van het LEVO-blokje zijn 150 mm (dikte) bij 
380 mm (lengte) bij 185 mm (hoogte). Bij dit afstudeeronderzoek zal de tweede variant 
bekeken worden. 
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Het LEVO-blokje 

Het LEVO-systeem ontleent zijn standzekerheid aan dragende gevelwanden en 
kanaalplaatvloeren met trekband als schijf. Kijken we naar wind loodrecht op de langsgevel 
dan zien we dat deze belasting gedeeltelijk als q-last en gedeeltelijk als puntlast door het 
blokje warden overgebracht op de vloer. Door de aanwezige krachten in de vloer zal er een 
drukboog ontstaan. De trekkrachten die er hierdoor aan de rand van de vloerschijf ontstaan, 
warden opgenomen door de trekband in de wanden en het LEVO-blokje. Deze trekkrachten 
kunnen warden opgenomen omdat de kanaalplaatvloeren tussen de LEVO-blokjes zijn 
ingeklemd. Op deze manier wordt de windbelasting overgebracht naar de stabiliserende 
wanden in de kopgevel. Om eventuele windzuiging op te kunnen nemen steekt er uit het 
LEVO-blokje horizontale koppelwapening de vloer in. Tevens ontstaan er, door wind loodrecht 
op de langsgevel, schuifspanningen tussen de vloerschijf en de wanden in de kopgevel. Om 
deze schuifspanningen op te kunnen nemen warden er in de vloer hamerkopsparingen met 
koppelwapening toegepast. 
Windbelasting loodrecht op de kopgevel wordt direct overgebracht naar de wanden in de 
langsgevel, die ze op hun beurt weer overbrengen naar de fundering. 

Om te kunnen bepalen of er met het LEVO-systeem tien verdiepingen haalbaar zijn, zijn de 
verschillende onderdelen van het LEVO-knooppunt onderzocht. Hierbij is er gekeken naar de 
invloed van de mortelvoegen, het LEVO-blokje en de hoeken van de wanden boven en onder 
het LEVO-blokje. 

Aan de hand van een theoretische analyse zijn de voegen bestudeerd. Hieruit is naar voren 
gekomen dat met de huidige rekenregels een kantoor van zes verdiepingen met een lengte 
van 50 m haalbaar is. Uit experimentele proeven is echter gebleken dat de mortelvoegen wel 
degelijk tien verdiepingen kunnen halen. Het is daarom wenselijk dat de huidige rekenregels 
warden herzien. 

Om te kijken welke hoogte er met een LEVO-blokje gehaald kan warden zijn er drukproeven 
met LEVO-blokjes uitgevoerd. Deze LEVO-blokjes hadden verschillende samenstellingen. Zo 
zijn er blokjes met een sterkteklasse van 865 en 8105 beproeft en zijn er blokjes met 
verschillende soorten staalvezels beproefd. De resultaten uit deze drukproeven zijn 
geanalyseerd in de uiterste- en in de gebruiksgrenstoestand. 8ij deze analyse is ook de 
invloed van de trek, op het draagvermogen van het LEVO-blokje, meegenomen. Uit de 
bevindingen is gebleken dater met het LEVO-blokje tien verdiepingen haalbaar zijn. Hiervoor 
moet wel een LEVO-blokje van de sterkteklasse 8105 met 80 kg/m3 staalvezels warden 
toegepast. 

Uit de analyse naar de invloed van de wanden op de te bereiken hoogte, kunnen we 
concluderen dat met wanden van de betonsterkteklasse 865 een kantoor van acht 
verdiepingen gerealiseerd kan warden. Wil men tien verdiepingen bereiken, dan moeten er in 
de hoeken van de wanden stalen schoenen warden opgenomen en in het midden van de 
wanden moet een stalen U-vormig profiel warden opgenomen. 

Uit de conclusies die er tijdens het afstudeeronderzoek zijn getrokken, is gebleken, dat met de 
huidige rekenregels, de voegen maatgevend zijn voor het aantal te realiseren verdiepingen 
van een standaard LEVO-kantoor. Uit de orienterende drukproeven bleek echter dat de 
mortelvoegen een hogere opneembare druksterkte kunnen bereiken. Het is daarom aan te 
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bevelen om experimenteel onderzoek te doen naar de rekenwaarde van de sterkte van de 
mortelvoegverbinding. 
Als hieruit is gebleken dat de mortelvoeg inderdaad een hogere druksterkte aan kan, dan is 
het aan te bevelen, om een standaard LEVO-kantoor tot een hoogte van maximaal acht 
verdiepingen te realiseren. Om deze hoogte te bereiken, moet men standaard LEVO-blokjes 
en wanden met een betonsterkteklasse van 865 toepassen. Wil men hoger bouwen, dan 
moeten er maatregelen warden genomen, die erg omslachtig zijn en die de kosten van het 
LEVO-kantoor aanzienlijk zullen opdrijven. 
Verder is het aan te bevelen om het LEVO-blokje te voorzien van een stalen omhulling. 
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Het LEVO-blokje 

1. lnleiding 

1.1. Voorwoord 

Als afstudeeropdracht voor het afronden van mijn studie bouwkunde heb ik gekozen voor een 
onderzoek naar het LEVO-blokje. Dit is een actueel onderwerp dat mij is aangedragen door 
ing. L. Snijders van Adviesburo Snijders. Deze opdracht is bijzonder interessant omdat het een 
reele en praktijkgerichte opdracht is. Verder is het een unieke mogelijkheid om experimenten 
uit te kunnen voeren in het onderzoekslaboratorium van de TUE. 
Mijn onderzoek naar het LEVO-blokje is mede tot stand gekomen door een uitstekende 
begeleiding en door de hulp van een aantal bedrijven. Bij dezen wil ik dan ook mijn 
afstudeerbegeleiders prof. Dr. Ir. D.A. Hordijk, Ing. S.J. de Boer en Ir. F.J.M. Luijten van de 
technische universiteit in Eindhoven bedanken. Als externe begeleider wil ik Ing. L. Snijders 
van Adviesburo Snijders in Valkenswaard bedanken. 
Voor de proeven die ik gedaan heb in het "Pieter van Musschenbroek Laboratorium" wil ik de 
TU/e bedanken voor de geboden faciliteiten en Cor Naninck voor de begeleiding. 
Deze proeven zouden niet mogelijk zijn geweest zonder de hulp van een aantal bedrijven die 
mij de benodigde materialen konden leveren. Daarom wil ik tot slot Hurks Seton B.V. 
bedanken voor het maken van de LEVO-blokjes, Cugla B.V. bedanken voor het leveren van de 
Cuglaton krimparme mortel en Verwaard Handelsonderneming B.V. bedanken voor het 
leveren van de staalvezels en kunststofvezels. 

1.2. LEVO-systeem 

Het LEVO-blokje is een integrerend onderdeel van het door Adviesburo Snijders ontwikkeld 
LEVO-systeem, zie figuur 1. Dit is een prefab betonsysteem opgebouwd uit vlakke wanden 
met kanaalplaten die centrisch opgelegd zijn op de wanden. De doorstapeling van de wanden 
mag niet via de kanaalplaten. Hiervoor wordt het LEVO-blokje toegepast. Via het LEVO-blokje 

JDDDDll llDDDDC 

wordt de verticaalkracht van alle bovenstaande 
bouwlagen afgevoerd via de stijlen van de 
prefab wanden naar de fundering. Tegelijk 
verzorgt het LEVO-blokje de horizontale 
doorkoppeling zodat via het LEVO-blokje de 
trekband koppelt. 
Voordelen van dit LEVO-systeem zijn: 

geen inklemmingsmoment tussen vloer 
en wand (slanker construeren); 
geen consoles en nokken; 

Fig. J. LEVO-blolqe tussen wanden. eenvoudige en snelle montage, weinig 
aanstorten in het werk. 

7 



1.3. Omschrijving LEVO-blokje 

Het LEVO-blokje, zie figuur 2, is een betonblokje met een afmeting 
van 150 (D = gelijk aan de betonwanddikte) x 200/320 (H = dikte van 
de kanaalplaat) x 380/400 (L) en wordt geplaatst op de voeg van 
twee wandelementen. De h.o.h. afstand van de blokjes is standaard 
3600 mm. Tussen deze blokjes zijn de kanaalplaten centrisch, door 
middel van een oplegmateriaal, op de wanden opgelegd. 
Door het blokje lopen twee sparingen waardoorheen twee staven 
lopen vanuit het onderste wandelement in het bovenstaande 
wandelement. Via aangieten met mortel wordt de verbinding tot stand 
gebracht. 
Het blokje voorziet bovendien in de horizontale koppeling van de 

Het LEVO-blokje 

prefab wanden met de kanaalplaatvloer. Fig. 2. LEVO-blokje. 
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2. Plan van aanpak 

2.1. Probleemstelling 

Als men het LEVO-systeem optimaal wil toepassen dan zullen de volgende vragen 
beantwoord moeten zijn: 

1 . Hoe werkt het systeem als geheel? 
2. Hoe wordt de stabiliteit van het systeem verzorgd? 
3. Hoe vindt de belastingafdracht naar de fundering plaats? 
4. Welke krachten werken er op het blokje? 
5. Hoe kan het blokje optimaal geconstrueerd worden? 

Deze laatste vraag, waar het bij het afstudeeronderzoek vooral om draait, kan worden 
verdeeld in een aantal subvragen. Deze zijn: 

5.1. Wat is de invloed van de toevoeging van staalvezels in de mortel op het 
draagvermogen? 

5.2. Wat is de invloed van de betonkwaliteit (865, 8105) op het draagvermogen van 
het blokje? 

5.3. Wat is de invloed van de trek in het LEVO-blokje op het draagvermogen? 

2.2. Doelstelling 

De doelstelling van het afstudeerproject is om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden 
en om hieruit af te leiden of een LEVO-kantoor van tien verdiepingen realiseerbaar is. 

2.3. Werkwijze 

Allereerst zal er een literatuurstudie worden gedaan naar datgene wat er al bekend is over het 
LEVO-systeem. Het LEVO-systeem zal hierin uitvoerig besproken worden. Daarna zal de 
aandacht vooral uitgaan naar het LEVO-blokje. De krachtswerking op het blokje en de 
bezwijkvormen zullen hier aan bod komen. 
Na deze literatuurstudie zal er experimenteel onderzoek worden verricht naar het LEVO-blokje. 
Uit de gegevens van het experimentele onderzoek kan de invloed van staalvezels in de mortel 
en de invloed van de betonkwaliteit op het draagvermogen van het LEVO-blokje bepaald 
worden. Verder moet uit deze gegevens blijken of een LEVO-kantoor van tien verdiepingen 
realiseerbaar is. Tot slot zullen de conclusies worden samengevat en zullen er aanbevelingen 
worden gedaan. 
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3. Het LEVO-systeem 

3.1. Ontstaan van het LEVO-systeem: 

Het LEVO-systeem is ontstaan uit de standaardoplossing waarbij de kanaalplaatvloer 
scharnierend wordt opgelegd op aan de wand gestorte nokken, zie figuur 4. Nadeel van deze 
oplossing is het excentrisch opleggen van de vloerplaat op de wand. Hierdoor ontstaat buiging 
in twee richtingen van de wand en bij toepassing van gevelopeningen zal wringing in de 
bovenregel optreden. Bovendien is het lastig nokken te maken. 
Het LEVO-systeem heeft als basisprincipes het centrisch opleggen van de kanaalplaatvloer op 
de wand en de scharnierende verbinding voor de overdracht van normaalkracht tussen boven 
elkaar gelegen wandelementen, zie figuur 3. Dit wordt gerealiseerd door het toepassen van de 
zogenaamde LEVO-blokjes. Bij het LEVO-systeem dragen de bovenliggende wanden niet op 
de vloerplaten maar op de blokjes. Tussen deze blokjes worden de vloerplaten op de wanden 
geplaatst. Hierdoor kunnen dunne vlakke wanden worden toegepast, standaard 150 mm dik. 
De trekband die nodig is voor de schijfwerking van de vloerplaten, bevindt zich in de wanden. 
Ter plaatse van de blokjes wordt de trekkracht in de trekband via de blokjes overgedragen 
naar de naastliggende wand. 
Kenmerkende voordelen van het LEVO-systeem zijn: 

geen inklemmingsmoment tussen vloer en wand (dus slanker construeren) 
geen consoles en nokken 
eenvoudige, snelle montage; weinig aanstorten in het werk 
(trekband is al in wanden aanwezig, hoeft dus niet meer op de bouwplaats aangebracht 
te worden, snelle verwijdering schoren) 

De bovenopstaande wanden worden losgehouden van de kanaalplaatvloer en rusten op het 
LEVO-blokje. Hierdoor zullen de vloerplaten volledig scharnierend opgelegd zijn zonder 
toepassing van consoles aan de wanden. Doordat geen inklemmingsmoment ontstaat tussen 
vloer en wand, is er geen bovenwapening in de vloer nodig en kan gebruik worden gemaakt 
van standaard kanaalplaten. Doordat de vloerplaten centrisch op de wanden opgelegd zijn , 
volstaat een wanddikte van 150 mm. Daar geen nokken aan de gevelelementen zijn gestort, is 
er een mogelijkheid voor vrije doorvoer van leidingen. 

Fig. 3. op/egging LEVO-systeem. Fig. 4. op/egging d. m. v. nok. 
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3.2. Algemene aspecten LEVO-systeem: 

Fundering en begane grondvloer: 

De fundering en begane grondvloer worden traditioneel uitgevoerd. In de meeste gevallen 
zullen dit in het werk gestorte funderingsbalken zijn met een (ge"lsoleerde) kanaalplaatvloer als 
begane grondvloer. Het bouwsysteem wordt opgebouwd vanaf de begane grond. 

Elementen: vloerplaten, wanden, balken, blokjes en kolommen 

Het LEVO-systeem maakt gebruik van standaard kanaalplaatvloeren met een breedte van 
1200 mm. Op de scheiding tussen dragende wanden wordt een blokje geplaatst; het LEVO
blokje, welke de functie van horizontale en verticale koppeling vervult. Het blokje is voorzien 
van verticale beugelwapening en horizontale wapening. Deze horizontale wapening zorgt voor 
de doorkoppeling van de in de betonwanden aanwezige trekband . 
De kanaalplaatvloeren zijn op de plaats van dit blokje voorzien van een uitsparing. De 
kanaalplaten worden opgelegd op de wanden. De wanden zorgen voor de verticale 
belastingsafdracht en voor de stabiliteit. Tussen de vloeren en het bovenstaande gevelelement 
wordt een ruimte gelaten. De wanden dragen dus op de LEVO-blokjes. Hierdoor zullen de 
vloerplaten volledig scharnierend opgelegd zijn zonder toepassing van consoles aan de 
wanden. 
Er zijn twee varianten op het LEVO-systeem. Bij de eerste variant spannen de kanaalplaten 
van gevel tot gevel. De kanaalplaatvloeren overspannen 14,4 m en zijn 320 mm dik. De 
afmetingen van het LEVO-blokje bedragen in dit geval 150 mm (dikte) bij 400 mm (lengte) bij 
305 mm (hoogte), zie figuur 5. 

Fig. 5. Variant 1. 

= cu 

L() 

= (Y) 

= cu 

De tweede variant maakt naast het LEVO-blokje ook gebruik van een tussenbalk; eventueel de 
LEVO-balk. Dit systeem is gebaseerd op een 5,40-1 ,80-7,20 stramien. De kanaalplaatvloeren 
zijn 200 mm dik en spannen van gevel tot balk. De kanaalplaatvloeren overspannen aan de 
ene zijde van de balk 5,40 of 7,20 meter en aan de andere zijde 7,20 meter. De afmetingen 
van het LEVO-blokje zijn 150 mm (dikte) bij 380 mm (lengte) bij 185 mm (hoogte) , zie figuur 6. 
De kolommen staan h.o.h. 3,60 meter. De afmetingen van deze kolommen zijn 300 x 300 mm. 
Tussen deze kolommen wordt de LEVO-balk bevestigd. De overspanning van de balk 
bedraagt dus iets minder dan 3,60 meter. Dit kan in sommige gevallen 4,80 meter zijn 
(overspannend van kolom naar wand) . 
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Fig. 6. Variant 2. 

3.3. De LEVO-balk 

De LEVO-balk is een 
stalen balk gevuld met 
beton en wordt gebruikt 
als tussenbalk in het 
LEVO-systeem, zie figuur 
7 en 9. Door de LEVO
balk aan te brengen in de 
constructievloer ontstaat 
een ge'lntegreerde vloer 
van ± 200 mm dik. Fig. 7. LEVO-balk. 

Voor de doorkoppeling • •• 
van de 
kanaalplaatvloeren is het 
noodzakelijk dat er 
wapeningsstaven dwars 
door de LEVO-balk 
steken, zie figuur 10. Om 
dit te kunnen realiseren 

--u- --

I 

Fig. 8. Aansluiting balk/kolom. 

warden er voor het . . 
storten pijpjes Fzg. 9. Op/egging kanaalplaat. Fig. 10. Doorkoppeling kanaalplaten. 

aangebracht in de balk. Op de bouwplaats kunnen dan de wapeningsstaven, door de balk 
heen, warden aangebracht. 
Om de LEVO-balk te kunnen bevestigen aan de kolom is aan de bovenzijde van de kolom een 
staalplaat ingestort. Op deze plaat zijn centreerpennen gelast. De positioneergaten die in de 
bovenflens van de balk zijn aangebracht warden over deze pennen geplaatst. 
De bovenstaande prefab kolom heeft aan de onderzijde een ingestorte staalplaat met daarin 
positioneergaten. Deze wordt op de pennen geplaatst en de tussenruimte wordt met 
krimparme mortel opgevuld, zie figuur 8. 
Om te voorkomen dat de balk gaat kantelen, bij het opleggen van de kanaalplaten aan een 
kant van de balk, lopen de zijkanten van de balk een stukje door. 
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3.4. De verbinding: 

Om de stabiliteit van een gebouw, waarin het LEVO-systeem is toegepast, te kunnen 
waarborgen is een goede verbinding tussen het LEVO-blokje en de wanden nodig. Hoe deze 
verbinding tot stand komt zal hieronder worden beschreven. 
T er plaatse van de voeg tussen de gevelelementen en in 
het midden van de gevelelementen bevind zich een 
uitsparing in de kanaalplaten. In deze uitsparingen worden 
de LEVO-blokjes geplaatst. Om een goede afdichting 
tussen de wanden en het toe te passen LEVO-blokje te 
krijgen, wordt een afstandselement (LEVO-krans) 
toegepast, gemaakt van een flexibel en samendrukbaar 
materiaal (polyethyleen) in de vorm van een raam, zie 
figuur 11. Dit element wordt tevens toegepast om p· 11 LEVO-kr 
oneffenheden op te vangen. De LEVO-krans wordt op de ig. · ans. 
wand geplakt, zie figuur 14. Vervolgens worden er stekeinden in de al ingestorte stekankers 

l / 2 ~1 van de wanden onder het LEVO-blokje gedraaid. De volgende 

, · ,·\ 

I l • ,. • _· -~/~ • < 

- ......... __J .... ~ . .._ .. • I 

'10. 1 ' 
Fig. 12. Plaatsing LEVO-blokje. 

Fig. 13. Koppeling met vloer 

stap is het plaatsen van het blokje op de krans. Het blokje is 
voorzien van twee gaines. De ruimte binnen de krans en 
tussen de wandelementen en het blokje wordt met mortel in 
het werk aangegoten (door de gaine). Het volledig vullen van 
deze ruimte (zonder luchtbellen) is experimenteel getoetst. Dit 
geeft de factor 0,9 voor aangieten. 
Voor het verkrijgen van een verband in de richting loodrecht op 
de gevel is tussen twee aangrenzende vloerpanelen een 
stekeind aanwezig. Hiervoor wordt in het LEVO-blokje een 
horizontale stek gedraaid , zie figuur 13. De verbinding komt tot 
stand na het aanstorten van de voeg tussen de kanaalplaten. 
Om wanden van de volgende verdieping op juiste hoogte te 
kunnen stellen, is het blokje voorzien van ankers met 
inwendige schroefdraad waarin stelbouten op hoogte worden 
gedraaid. Op het LEVO-blokje wordt een tweede LEVO-krans 
geplakt. De wanden van de volgende verdieping worden met 
de gaines over de stekeinden geplaatst. Hierna worden de 
gaines aangegoten waardoor een goede verbinding tussen het 
LEVO-blokje en de wanden ontstaat. In figuur 12 is nog eens 
goed te zien hoe de verbinding tot stand komt. 

Fig. 14. LEVO-krans. Fig. 15. LEVO-blokje t.p. v. dak. 
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3.5. Stabiliteit LEVO-systeem: 

Het LEVO-systeem ontleent zijn standzekerheid aan dragende gevelwanden en 
kanaalplaatvloeren met trekband als schijf. 
We bekijken twee mogelijke windbelastingen: wind loodrecht op de langsgevel en wind 
loodrecht op de kopgevel (evenwijdig aan langsgevel). De horizontale windbelasting loodrecht 
op de langsgevel komt op de gevelwanden. Op de wanden zijn de kanaalplaatvloeren 
opgelegd . De wanden zijn losgehouden van de vloerplaten van de onderliggende verdieping 
en staan op de LEVO-blokjes. De windbelasting op de wand zal dus gedeeltelijk als q-last 
warden ingeleid (ten gevolge van wrijving van de bovenliggende vloer) en gedeeltelijk als 
"puntlasten" door het blokje. De verhouding tussen de twee belastingen is afhankelijk van de 
wrijvingsconstante tussen de plaat en de wand, welke weer afhankelijk is van de aanwezige 
belasting op de vloerplaat. 
Doordat de langsvoegen tussen de kanaalplaten zijn gevuld zal door de aanwezige krachten in 
de vloerschijf een drukboog ontstaan. Daar aan de rand trek optreedt (spatkrachten drukboog), 
zal een verankerde trekband noodzakelijk zijn om het op de vloerschijf aanwezige moment op 
te nemen. Bij het LEVO-systeem wordt er niet een in het werk gestorte trekband aangebracht, 
maar is deze trekband in de wand ge"lntegreerd. De trekband loopt door de wanden (boven- en 
onderliggende wand), in het blokje naar de volgende wand. Het LEVO-blokje wordt met een 
stek-dook verbinding gekoppeld aan de onderstaande en bovenstaande wand . Hierdoor 
vormen alle wanden een geheel en is de trekband voorzien. De kanaalplaatvloeren warden 
opgesloten tussen de LEVO-blokjes. 
Op deze wijze wordt de horizontale windbelasting naar de stabiliserende wanden in de 
kopgevel gebracht. Deze wanden zullen de belasting verder afvoeren naar de fundering. 
Om eventuele windzuiging op te kunnen nemen steekt er uit het LEVO-blokje horizontale 
koppelwapening de vloer in. Tevens ontstaan er, door wind loodrecht op de langsgevel , 
schuifspanningen tussen de vloerschijf en de wanden in de kopgevel. Om deze 
schuifspanningen op te kunnen nemen warden er in de vloer hamerkopsparingen met 
koppelwapening toegepast. 
Kijken we nu naar windbelasting loodrecht op de kopgevel dan zien we dat deze direct wordt 
overgebracht naar de wanden in de langsgevel, die ze op hun beurt weer overbrengen naar de 
fundering. 
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3.6. Conventionele trekband versus trekband LEVO-systeem: 

Bij de conventionele manier warden de spatkrachten uit de vloer direct opgenomen door de 
trekband. Deze trekband bevindt zich tussen de vloer en het gevelelement en wordt gekoppeld 
aan de stabiliteitswanden in de kopgevel, zie figuur 16. Bij het LEVO-systeem warden de 
spatkrachten eerst door het blokje opgenomen waarna ze vervolgens een trekkracht in de 
wanden veroorzaken. De trekband bevindt zich dus in de blokjes en in de wanden en wordt 
gekoppeld aan de kopse gevelwanden met behulp van een LEVO-blokje, zie figuur 17. Deze 
koppeling is echter een praktische omdat de horizontale krachtsoverdracht hier miniem is. 

I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ll 

chukboog 

horizontale koppeling 
I I 
I I 

I I I I I I I I I 

----i----...1..----L----~-----L----~-----L----~-----L----
verankering trekband 

Fig. 16. Traditionele trekband. 

stabiliteits
wand 

llDDDDC 

Fig. 17. Koppeling aan kopse 
gevelwand LEVO-systeem. 
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3.7. Gerealiseerd project met LEVO-systeem: ABAB kantoor in Helmond 

Fig. 18. Uiteindelijk resultaat ABAB kantoor in Helmond. 

Fig. 19. Gevelaanzicht ABAB-kantoor 
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Fig. 20. Wanden dragen op LEVO-blolfie. 

Fig. 21 . Kanaalplaten dragen op LEVO-balk en wanden. 
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4. Krachtswerking LEVO-blokje 

4.1. Krachtswerking verticale richting 

LEVO-blokje 

rr;"Jd I I rr;,;d 

De verticale belasting op de blokjes bestaat uit de 
bovenliggende wanden, verdiepingsvloeren en dakvloer als 
permanente belastingen en kantoorbelasting en personen/ 
materiele belasting als veranderlijke belastingen. Deze 
belasting wordt als twee puntlasten op het blokje ingeleid, zie 
figuur 22. Er zijn twee puntlasten omdat er twee wanden op 
een blokje staan. Dit is niet overal het geval. De blokjes 
hebben namelijk een h.o.h. afstand van 3,6 m, terwijl de wand 
7 ,2 m lang is. Op het tussenliggende blokje staat dus maar 
een wand . Deze blokjes zullen niet maatgevend zijn omdat de 
trekwapening in de wand boven en onder dit blokje gewoon 
doorloopt. 

Fig. 22. Vert. belast. LEVO-blokje. 

4.2. Krachtswerking horizontale richting (y-as) 

De windbelasting op de gevel zal moeten worden overgebracht naar de vloer. Omdat de 
wanden op de blokjes, d.m.v. een stek dook verbinding, worden bevestigd zal dit voor het 
grootste gedeelte gebeuren via puntlasten door de blokjes, zie figuur 23. Een kleiner gedeelte 
van de windbelasting zal via q-lasten worden overgebracht. Deze q-lasten ontstaan door de 
wrijving tussen de wanden en de erbovenop liggende vloeren. De grootte van deze q-last is 
afhankelijk van de wrijvingsconstante tussen de wand en de vloer, welke weer afhankelijk is 
van de aanwezige belasting op de vloer. Dit wrijvingsmechanisme heeft echter weinig invloed 
op het totale mechanisme en wordt daarom buiten beschouwing gelaten. 
De windbelasting , die via puntlasten door de blokjes wordt overgebracht op de vloer, zorgt 
voor een schuifspanning in de voeg tussen de wand en het blokje, zie figuur 24. Omdat het 
wrijvingsmechanisme buiten beschouwing wordt gelaten zijn de puntlasten boven en onder het 
blokje even groot. 

Fig. 23. Hor. Krachtswerking. 

F =l;~u - -
:::: .--- F r=l/2ql 

F =l/2ql --. 

Fr=ql 
F =l/2ql __. 

;;;; .___ F r=l/2ql 

__.n F =l/2ql 

--- -- - - -
l=3,6M, q= windbel . 

Fig. 24. Krachtswerking LEVO-blokje ( y-as). 
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4.3. Krachtswerkinq horizontale richtinq (x-as) 

De windbelasting op de langsgevel wordt via puntlasten bij de blokjes overgebracht op de 
vloer. Doordat de langsvoegen tussen de kanaalplaten zijn gevuld zal door de aanwezige 
krachten in de vloerschijf een drukboog ontstaan, zie figuur 25. De trekkrachten die daarbij aan 
de rand optreden qi jql jq1 jq1 jql jq1 jql jq1 jql j ql jql 

(spatkrachten (
2

q

1 l ( 2
q

1 

drukboog), zullen door 
de wapening in het 
blokje en de wand 
moeten worden 
opgenomen. De 
trekkrachten ontstaan 
doordat de 
kanaalplaatvloeren met 
hun zijkant tegen de 
LEVO-blokjes aan 
drukken. De voeg 
tussen kanaalplaat en 
blokje dient daarom te 
zijn opgevuld met een 
constructieve mortel. 
De koppeling van het 
blokje aan de vloer, 
door horizontale 
stekwapening, is 
bedoeld om de 
krachten die ontstaan 

v 
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door windzuiging op te s.sq1' s.sq1' 

kunnen nemen. De 1oq1' 1oq1' 

koppeling wordt niet 
gebruikt om 1aq1' 

spatkrachten uit de 
vloer, via het blokje, 
over te brengen op de Fig. 25. Krachtswerking vloerschijf 

wanden. Dit zou een mogelijke variant kunnen zijn, maar zal hier verder buiten beschouwing 
worden gelaten. 
Het systeem is te schematiseren als een windligger op twee steunpunten. Omdat het moment 
in het midden de grootste waarde heeft, treedt hier de grootste trekkracht in het LEVO-blokje 
en de wand op. Naarmate het blokje en de wand zich dichter aan de zijkant bevinden neemt 
de trekkracht in het blokje en de wand af, zie figuur 25. De trekkracht kan berekend word en 
met de formule: 

T = M /z 
T = trekkracht in kN 
M = moment in kNm 
Z = 0,8 x B (breedte gebouw) ~ 0,5 x L 
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Door de windbelasting op 
de vloer wil de vloer zich 
naar een soort waaiervorm 
zetten, zie figuur 26. 
Doordat de vloer echter is 
ingeklemd tussen de 
LEVO-blokjes gebeurt dit 
niet. De spatkrachten in de 
vloer worden nu 
overgedragen aan de 
blokjes die ze op hun beurt 
weer overdragen aan de 
wanden. 
Hierdoor ontstaan er 
trekkrachten in de wanden 
die weer voor trekkrachten 
in de blokjes zorgen. In het 
middelste blokje zal de 
grootste trekkracht 
ontstaan en zal dus als 
maatgevend blokje worden 

waaier 
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wand ontstaat wordt door wapeningsstaven boven en onder in de wand opgenomen. Via een 
stek-dook verbinding wordt de trekkracht overgebracht op het blokje. Hier wordt de trekkracht 
opgenomen door wapeningsstaven boven en onder in het blokje. Deze wapeningsstaven zijn 
in het blokje opgenomen als beugelwapening en hebben een dekking van 15 mm. Via een 
tweede stek-dook verbinding wordt de trekkracht in het blokje weer overgebracht op de 
volgende wand. De dekking van de wapeningsstaven in de wand bedraagt 15 mm. In figuur 27 
wordt de krachtswerking in de horizontale richting verduidelijkt. 
De totale trekkracht (T) verdeelt zich over 
de wapeningsstaven in de onderrand van 
de wand boven op het blokje en in de 
bovenrand van de wand onder het blokje. 
Deze wapeningsstaven moeten dus een 
trekkracht van een Yi T kunnen opnemen. 
In het blokje zelf wordt de trekkracht T 
verdeeld over de horizontale 
beugelwapening boven en onder in het 
blokje. De beugelwapening boven en 
onder in het blokje moeten ieder een 
trekkracht van een Yi T kunnen opnemen. 
Doordat de vloer, door waaiervorming, 
tegen de zijkant van het blokje duwt komt 
er in de beugelwapening een extra 

1/2T 
6T +-..___ 2 

6T 
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trekkracht van een Yi~ T bij , zie figuur 27. Fig. 27. Hor. krachtswerking LEVO-blokje (x-as). 
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4.4. Model krachtswerking LEVO-blokje 

In figuur 28 zijn alle krachten die op het LEVO-blokje werken en in de vorige paragrafen zijn 
beschreven te zien. 

Fig. 28. Model krachtswerking maatgevend LEVO-blokje. 

Fv;d = verticale belastingskracht 

1/2 T = trekkracht uit wand 

F = puntlasten door windzuiging 

q = belasting uit vloer op blokje 
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5. Vervormingsgedrag LEVO-kantoor 

Om het vervormingsgedrag van het LEVO-kantoor te kunnen beschrijven zal het kantoor eerst 
geschematiseerd moeten warden. Als dit gedaan is dan kan de vervorming van het kantoor 
beschreven warden. 
De schematisering wordt toegepast op een standaard LEVO-kantoor van 10 verdiepingen 
hoog, zie figuur 29. Dit is de namelijk de hoogte die men wil bereiken met het LEVO-systeem. 

BOVENAANZICHT 

5x7,2 'S 43,2 m•l•r 

VOORAAN ZICHT 

DD DD DD DD DD DD 
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DD DD DD DD DD DD 
DD DD DD DD DD DD 
DD DD DD D D DD DD 
DD DD DD DD DD DD 
DD DD DD DD DD DD 
DD DD DD DD DD DD 
DD DD DD DD DD DD 
DD DD DD DD DD DD 

1440 

Fig. 29. Standaard LEVO-kantoor. 
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Schematisering kopgeve/s: 

De kopgevels van het standaard LEVO-kantoor verzorgen 
samen met de vloeren de stabiliteit in de dwarsrichting en 
warden geschematiseerd als twee volledig ingeklemde 
schijven. Door vertanding van de prefab wanden in de 
kopgevel werken ze als een geheel. Hierdoor is de stijfheid 
grater dan dat ze zich als twee losse prefab wanden zouden 
gedragen. Dit komt de vervorming en de totaal opneembare 
windbelasting ten goede. 
De stabiliteitswanden gaan zich vervormen zoals te zien is in 
figuur 30. De kniklengte van de ingeklemde wand bedraagt 
1, 12 x L. Als we de invloed van de fundering meenemen dan 
bedraagt de kniklengte '1(1 ,122 + n2 I (2 x p)) x L. 

Schematisering langsgevels: 

De langsgevels verzorgen de stabiliteit in de 
langsrichting en warden geschematiseerd als een 
raamwerk met brede kolommen en hoge balken. De 
h.o.h . afstand van de kolommen is 3,6 meter en de 
h.o.h . afstand van de balken is 3,5 meter. 
Doordat deze kolommen en balken stijf met elkaar 
verbonden zijn gaat het raamwerk zich gedragen 
zoals in figuur 31 getekend is. De kniklengte van de 
balken en de kolommen bedraagt 0,5 x L. 

I '"4QQ I 

Fig. 30. Vervorming kopgevel. 

I 

I 

Fig. 31. Vervorming dee/ van langsgevel. 
Schematisering dwarsdoorsnede: 

De dwarsdoorsnede ontleent zijn stabiliteit aan de 
schijfwerking van de vloer en wordt 
geschematiseerd als een raamwerk met slanke 
kolommen en lage balken, zie figuur 32. De h.o.h. 
afstand van de kolommen bedraagt 7 ,2 meter en de 
h.o.h. afstand van de balken 3,5 meter. De 
kolommen zijn scharnierend verbonden met de 
fundering en de vloer, en gedragen zich dus als 
pendelkolommen. De vervorming van de 
dwarsdoorsnede volgt de vervorming van de 

I 
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I 
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stabiliteitswanden. Dit komt doordat de kopgevels en Fig. 32. Vervorming dee/ van dwarsdoorsnede. 
de vloer samen voor de stabiliteit in de dwarsrichting 
zorgen. De kniklengte van de kolommen en balken bedraagt L. 
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6. Bezwijkvormen 

In dit hoofdstuk zullen alle mogelijke bezwijkvormen van het LEVO-blokje worden besproken. 

Bezwijken door druk: 

Het LEVO-blokje zal de belasting uit de 
bovenliggende wanden en lF lF 
kanaalplaatvloeren moeten kunnen 
opnemen anders zal het blokje 
bezwijken onder druk, zie figuur 33. 
Omdat het blokje is ingeklemd tussen de 
kanaalplaatvloeren en de wanden, door 
een constructieve mortel, zullen de 
eerste scheuren ontstaan aan de 
spouwkant van het blokje. De spouwkant 
is namelijk de enige vrije zijde van het 
LEVO-blokje, waardoor hier de Fig. 33. Bezwijken door druk. 
maximaal opneembare trekspanningen 
als eerste worden overschreden. 

Bezwijken door trek: 

<J 1/2T 1 /2T [> 

<J 1/2T 

Fig. 34. Bezwijken door trek. 

Door schijfwerking van de vloer ontstaan er 
trekkrachten in de wanden en in het LEVO-blokje. 
Als de voegverbinding tussen de wand en het 
blokje sterk genoeg is dan zal het blokje bezwijken 
door trek in het midden. Hier ontstaan dan 
trekscheuren , zie figuur 34. Waarschijnlijker is dat, 
door trek bij de voegverbinding, scheuren ontstaan 
in de hoeken van het blokje en de wanden, zie 
figuur 34. Deze scheuren ontstaan omdat de 
toelaatbare schuifspanningen worden 
overschreden en dus niet kunnen worden 
opgenomen door de voegverbinding. 

Door windbelasting loodrecht op de langsgevel ontstaan 
er tussen het LEVO-blokje en de wanden 
schuifspanningen. Deze schuifspanningen dienen door 
de voegverbinding opgenomen te worden. Gebeurt dit 
niet dan ontstaan er scheuren zoals te zien is in figuur 35 
en zal het blokje uiteindelijk bezwijken. De kans dat deze 
scheurvorming optreedt, is echter gering omdat de 
voegverbinding in langsrichting maatgevend is. In de 
langsrichting werken vele male grotere krachten op de 
voegverbinding. Als deze voldoet dan zal de 
voegverbinding in de dwarsrichting dat zeker doen. 

1/2ql [> 

1/2ql [> 

Fig. 35. Bezwijken op afschuiving. 
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Bezwijken door een combinatie van druk en trek: 

Door de aanwezige verticale belasting op het 
LEVO-blokje en het tegelijkertijd optreden van 
windbelasting kan het LEVO-blokje bezwijken 
op een combinatie van druk- en trekkracht, zie 
figuur 36. Deze bezwijkvorm zal eerder 
voorkomen dan het alleen bezwijken op druk of 
trek en wordt daaram beschouwd als 
maatgevend. Als er een trekkracht ontstaat in 
het LEVO-blokje dan kan als gevolg hiervan het 
draagvermogen van het blokje afnemen. De 
graotte van deze afname moet blijken uit 
theoretisch en experimenteel onderzoek. 

<J 1 /2T 

<J 1 /2T 

F~ r 1/2T 
--C> 

1/2T C> 

Fig. 36. Bezwijken door combinatie druk en trek. 

Bezwijken op dwarskracht: 

Fig. 37. Bezwijken op dwarskracht. 

Andere bezwijkvormen: 

Door wind loodrecht op de kopgevel wil len de 
wanden in de langsgevels gaan kantelen. Hierdoor 
ontstaat er een dwarskracht in het LEVO-blokje, zie 
figuur 37. Deze dwarskracht dient opgenomen te 
warden door het blokje anders zal het blokje op 
afschuiving bezwijken. 
De grate van de dwarskracht hangt af van de grate 
van de vervorming. Hoe grater deze vervorming is, 
hoe grater de dwarskracht zal zijn . 

Naast deze primaire bezwijkingsvormen zijn er nog een aantal secundaire bezwijkingsvormen. 
Zo heb je het bezwijken door brand en het bezwijken door het wegvallen van een of meerdere 
elementen, bijvoorbeeld door een explosie. 
Deze bezwijkvormen zullen hier verder buiten beschouwing warden gelaten. 
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7. Berekening standaard LEVO-kantoor 

7 .1. Berekening 7 verdiepingen tellend gebouw 

Om een orienterende proef in relatie tot de praktijk uit te kunnen voeren is een berekening van 
een LEVO-kantoor nodig. De waarden die uit deze berekening naar voren komen kunnen 
worden gebruikt bij de beproeving van het LEVO-blokje. 

Deze berekening geldt voor een standaard LEVO-kantoor, zie figuur 38: 

L x B = 43200 mm x 14400 mm H = 7 x 3500 = 24500 mm 

BOVENAANZICHT 

6 x 7 .2 = 43,2 meter 

VOORAANZICHT ZIJAANZICHT 

DD DD DD DD DD DD 
DD DD DD DD DD DD 
DD DD DD DD DD DD 
DD DD DD DD DD DD 
DD DD DD DD DD DD 
DD DD DD DD DD DD 
DD DD DD DD DD DD 

14400 

Fig.38. Standaard LEVO-kantoor. 

Beschrijving: 

De dakvloer en de verdiepingsvloeren zijn systeemvloeren van het type kanaalplaat, opgelegd 
op dragende betonwanden en een tussenbalk. L1 = 7200 mm. 
De stabiliteit van het gebouw wordt verzorgd door de prefab gevelwanden en de schijfwerking 
van de vloerplaten. 
Veiligheidsklasse 3; referentieperiode 50 jaar; 4J = 0 dus reductiefactor 411 = 1, 
Gebied 1 en onbebouwd want hier ontstaan de grootste windbelastingen. 
Uiterste grenstoestand: Vt;g = 1,2 (gunstig) 

Vt;9 = 0,9 (ongunstig) 
Vt;q = 1,5 

Voor de bruikbaarheidsgrenstoestand zijn alle y - factoren gelijk aan 1. 
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Belastingen: 

Dakvloer 
Permanente belasting 
Kanaalplaat 200 mm 
Dakbedekking, isolatie, plafond en leidingen 

Veranderlijke belasting 
Sneeuw 
Personen en materiaal 

Verdiepingsvloer 
Permanente belasting 
Kanaalplaatvloer 200 mm 
Afwerkvloer 50 mm 
Plafond en leidingen 
Niet dragende binnen wanden 

Veranderlijke belasting 
Kantoorbelasting (personen, meubilair, aankleding) 

Bepaling windbelasting 
*Wind loodrecht op langsgevel 
Prep = Cdim x Cindex x Ceq x <1>1 x Pw 
Cdim = 0,90 (b = 43,2 m en h = 24,5 m) 
Cindex = 0,8 en 0,4 (winddruk, windzuiging) 
Cindex = 0,04 (windwrijving) 
Ceq = <1>1 = 1 0 
Pw = 1 :36 kN/m2 

Prep winddruk 
windzuiging 
windwrijving 

*Wind loodrecht op kopgevel 
Prep = Cdim x Cindex x Ceq x <1>1 x Pw 
Cdim = 0,93 (b = 14,4 men h = 24,5 m) 
Cindex = 0,8 en 0,4 (winddruk, windzuiging) 
Cindex = 0,04 (windwrijving) 
Ceq = <1>1 = 1 0 
Pw = 1 :36 kN/m2 

Prep winddruk 
windzuiging 
windwrijving 

3,30 kN/m2 

0.35 kN/m2 

3,65 kN/m2 

0,56 kN/m2 

1,00 kN/m2 

3,30 kN/m2 

1,00 kN/m2 

0,15 kN/m2 

0,50 kN/m2 

4,95 kN/m2 

2,50 kN/m2 

0,98 kN/m2 

0,49 kN/m2 

0,049 kN/m2 

1,01 kN/m2 

0,51 kN/m2 

0,051 kN/m2 

Het LEVO-blokje 
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Berekening schijfwerking vloeren: 

De vloerplaten worden geschematiseerd als een ligger op twee steunpunten met overspanning 
van 43,2 meter. De trekbandwapening loopt in de wand door het LEVO-blokje in de volgende 
wand. De berekening verloopt gelijk aan de standaardberekening van trekbandwapening. 
Bepaling belasting voor standaard verdiepingsvloer ten gevolge van wind 
q-last tgv. Winddruk1 ,5 (=Vt;q} x 0,98 x 3,5 (=verdiepingshoogte) 
q-last tgv. Windzuiging 1,5 (=Vt;q) x 0,49 x 3,5 (=verdiepingshoogte) 
totale windbelasting op ligger ( qd;ligger) = 

5,15 kN/m 
2.57 kN/m 
7,72 kN/m 

Bepaling van de belasting voor een standaard verdiepingsvloer ten gevolge van scheefstand 
(alleen 1° orde), zie figuur 39. 

BOVENAANZICHT 

<f' ~ 
I I 

j 
N2 .. .. 

" N . 
N 

N1 

a 
6 x 7 2= 432meter 

7200 7200 

Fig.40. Oppervlakte voor bepaling scheefstand. 
Fig.39. Scheefs tand. 

N1 = 3,6 x (6 x (1,2 x 4,95 + 1,5 x 2,50) + 1 x (1,2 x 3,65 + 1,5 x 1,00)) 
Eigen gewicht wanden 0, 15 x 24 x 3,5 x 7 

N2 = 3,6 x (5 x (1 ,2 x 4,95 + 1,5 x 2,50) + 1 x (1,2 x 3,65 + 1,5 x 1,00)) 
Eigen gewicht wanden 0, 15 x 24 x 3,5 x 6 

Voor de factor a wordt een waarde van 0,002 (1/500) aangehouden 
Hi = 0,002 x (318 + 272) = 1, 18 kN/m 

Bepaling moment op ligger: 
Md;wind = (1/8) X qd;ligger X 12 = (1/8) X (7,72+1 ,18) X 43,22 = 2076 kNm 

Bepalen hoeveelheid trekbandwapening: 

= 230 kN/m 
= 88 kN/m 

318 kN/m 

= 196 kN/m 
= 76 kN/m 

272 kN/m 

Uitgangspunt is dat de drukdiagonaal onder een hoek van 45° loopt, de wapening FeB500 is 
en de hoogte van de drukboog gelijk is aan 0,8 maal de hoogte van de ligger: 

Atrekband = Mwind I (z x fa)= 2076 I (0,8 x 14,4 x 435 x 10-3
) = 414 mm2 

Om niet te veel rek te laten ontstaan (lagere spanning toelaten) wordt gekozen voor wapening 
4016 (804 mm2). 

28 



Het LEVO-blokje 

Berekening van de scheurwijdte: 

w 
w 

= 0,8 x Oa x ~I x 10-5 

= 0,8 x 224,1x135 x 10-5 = 0,24 mm< 0,3 mm 

waarin : 

(VB 197 4/1984, art. E-508.1) 
(milieuklasse 2) 

Oa = getalwaarde van de optredende staaltrekspanning in N/mm2 

Oa =TI Aa = 90,1x103 I 402,1=224,1 N/mm2 

T = 0,5 x (2076 I (0,8 x 14,4)) = 90, 1 kN 
Aa = 2 x 7t x 82 =402,1 mm2 

~I = ~2 X (2 X C + ~3 X 0km f We) S 10 X ~2 X 0km 

~2 = 1,0 voor geribd betonstaal 
t = de betondekking op de beschouwde staven van de hoofdwapening = 30 mm 
~3 = 8 bij belasting op trek 
0km = gemiddelde kenmiddellijn = 16 mm 
We = (Aa I Abe) x 100 = het effectieve wapeningspercentage 

= (402, 1I23700) x 100 = 1,70 % 
Aa = 2 x 7t x 82 = 402 1 mm2 

Abe =bx he= 150 x 1S8 = 23700 mm2 

b = breedte van de effectieve betondoorsnede = 150 mm 
he = 8 x 0km + t Shi- x = (8 x 16 + 30) = 158 mm S 3500 mm~ 158 mm 
h1 = totale hoogte = 3500 mm 
x = betondrukzone = 0 mm 

~I = 1,0 x (2 x 30+8x16I1,70) = 135 mm s 10 x 1,0 x 16 = 160 mm 

Voor de horizontale koppeling is benodigd : 
Akop~eling = (Vt;q X Owindzuiging X Ageveldeel) f fa= 1,5 X (0,49 + 0,30) X (3,6 X 3,5) f 435 X 10-3 = 34 
mm 
Hiervoor zal een praktische wapening worden gekozen. 

Voor de koppeling tussen de vloerschijf en de stabiliteitswanden aan beide uiteinden wordt 
een hamerkopsparing toegepast. 

Bepaling dwarskracht, schuifspanning en benodigde wapening: 
Vd;wind = (1/2) X qd;ligger XI= (1/2) X 9,04 X 43,2 = 195 kN 
'td = Vd;wind I (bx h) = 195 x 103 I (14400 x 200) = 0,068 N/mm2 

'td = 0,068 N/mm2 s 0, 1 N/mm2
, er hoeft geen mechanische schuifkoppeling, tussen 

twee opeenvolgende kanaalplaten, worden aangebracht [CUR-rapport 136]. 
fs = 500 N/mm2 = 0,5 kN/mm2 

Ahks = (Vd;wind) I (H X f X fs) = 195 X 103 I (14400 X 0,5 X 0,5) = 54 mm2/m 
Waarin f de wrijvingsfactor is: plaat-wand f = 0,5, plaat-plaat f = 1,0 
In totaal is dat gelijk aan 778 mm2 per kopgevel : 5 hamerkopsparingen 2012 
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Berekening stabiliteit wind /oodrecht op /angsgevel: 

Hierbij gaat het om de gevelwanden op as A en B (dikte 
250 mm). 
Er moet voorkomen warden dat er bij extreme 
windbelasting trekspanningen optreden in de 
stabiliteitswanden (kantelen voorkomen). 
Door vertanding van de stabiliteitswanden zullen de 
losse wand en als een geheel gaan werken. Deze 
constatering is van belang voor de berekening van de 
stabiliteit. 

ZIJAANZICHT 

Het opneembare moment bestaat uit het eigen gewicht 
van de wanden en uit een belasting uit de vloerplaten. 
Vanwege de koppelingen met de vloerplaten wordt 
aangenomen dat er een gelijkmatig verdeelde belasting 
op de wanden aanwezig is van een halve 
kanaalplaatbreedte (= 600 mm). Kantelpunt 

14400 

Vt;g = 0,9 (ongunstig) Fig. 41 . Stabiliteit dwarsrichting. 

Opneembaar moment, zie figuur 41: 

qdakvloer (permanente belasting) 
qverdieping (permanente belasting) 
eigen gewicht wanden 

= 3,65 x 0,6 
= 4,95 x 0,6 
= 7 x (24 x 0,25 x 3,5 x 14,4) 

= 2,2 kN/m 
= 3,0 kN/m 
= 2117 kN 

Mopneembaar = 0,9 X (0,5 X 14,4 X 2117 + 0,5 X (2,2 + 6 X 3,0) X 14,42
) = 15603 kNm 

Het optredende windmoment: 

T oetsing noodzaak tweede orde 
berekening: 

E 

:5 ..J((El)d/N'vd) 

= 1/3 x 103 x 45 = 15 x 106 kN/m2 

(845) 

~ 
I 

21600 21800 

= 1/12 x 0,25 x 14,43 = 62,2 m4 Fig.42. Vloeroppervlakte t.b. v. N 'vd· 

N'vd = Vt;g X (Grep;wanden + Grep;dakvloer + Grep;verdiepingsvloeren) + Vt;q X (Orep;dakvloer + 
Orep;verdiepingsv1oeren), zie figuur 42. 

N'vd = 1,2 x (14,4 x 24,5 x 0,25 x 24 + 21,6 x 14,4 x 3,65 + 21,6 x 14,4 x 4,95 x 6) 
+ 1,5 x (21,6 x 14,4 x 1,00 + 21,6 x 14,4 x 2,50 x 6) = 22453 kN 

..J((El)d/N'vd) = ..J((15 x 106 x 62,2) I 22453 = 203,8 m 
le = 1,12 x 24,5 = 27,4 m 
27,4 :5 203,8 ~ geen tweede orde berekening nodig 

<V> 
I 

- -<D 

- --0> 
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Aangenomen wordt dat de totale windbelasting evenredig verdeeld is over de twee 
stabiliteitswanden. Dus iedere stabiliteitswand neemt 50% van de windbelasting op. 
Winddruk+windzuiging: 
Vt;q x (0,98 + 0,49) x verdiepingshoogte x gebouwlengte = 1,5 x 1,47 x 3,50 x 43,2 = 333 kN 
De bovenste verdieping heeft de helft van het oppervlak: 167 kN 
Per stabiliteitswand komt dit neer op het volgende schema: 
Windwrijving op het dak: 1,5 x 0,049 x 43,2 x 14,4 = 45,8 kN 
Windwrijving op de gevel: 1,5 x 0,049 x 24,5 x 14,4 = 25,9 kN 

Het optredende wind moment is uiteindelijk, zie figuur 41: 
hi= hoogte van verdieping i 
Moptredend = 0,5 (twee stabiliteitswanden) x ((I.6i=1Fd;wind x hi)+(% Fd;wind + Fd;wrijving;dak) x hi=?)+ 
0,5 X hgevel X Fd;wrijving;gevel 
Moptredend = 0,5 X (3,5 X 333 + 7,0 X 333 + 10,5 X 333 + 14 X 333 + 17,5 X 333 + 21 X 333 + 24,5 
x (167 + 45,8)) + 0,5 x 24,5 x 25,9 = 15163 kNm 

Conclusie: Moptredend < Mopneembaar· Dus stabiliteit voldoet. 

Berekening stabiliteit wind /oodrecht op kopgevel: 

Hierbij gaat het om de gevelwanden op as 1 en 2 (dikte 150 
mm). Hier wordt de stabiliteitsgevel (in dit geval de langsgevel) 
opgesplitst in losse delen. leder stabiliteitsdeel neemt 1/12 van 
de totale windbelasting op. 
Het opneembaar moment bestaat uit eigengewicht van de 
wanden en de permanente belasting van de vloerplaten. 

Vt;g = 0,9 (ongunstig) 

Opneembaar moment, zie figuur 43: 

Qdakvloer (permanente belasting) = 3,65 x 3,6 = 13, 1 kN/m 
Qverdieping (permanente belasting) = 4,95 x 3,6 = 17,8 kN/m 
eigen gewicht wanden = 7 x (24 x 0, 15 x 3,5 x 7 ,20) = 635 kN 

112 F d.wmd• 

F d:wnjvlng:dak 

VOORAANZICHT 

DD 
Kantelpunt 

7200 ! 
Fig.43. Stabiliteit langsrichting. 

Mopneembaar= 0,9 X (0,5 X 7,20 X 635 + 0,5 X (13,1+6 X 17,8) X 7,202
} = 4854 kNm 

Winddruk+windzuiging: 
Vt;q x (1,01 + 0,51) x verdiepingshoogte x gebouwlengte = 1,5 x 1,52 x 3,50 x 14,4 = 115 kN 
De bovenste verdieping heeft de helft van het oppervlak: 57 kN 
Per stabiliteitswand komt dit neer op het volgende schema: 
Windwrijving (per wand) op het dak: (1/12) x 1,5 x 0,051 x 43,2 x 14,4 = 4,0 kN 
Windwrijving op de gevel: 2 (2 langsgevels) x (1/12) x 1,5 x 0,051 x 43,2 = 0,55 kN/m 
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Het optredende windmoment is uiteindelijk, zie figuur 43: 
hi= hoogte van verdieping i 
Voor het tweede orde moment wordt een vergrotingsfactor van 1, 15 aangehouden. 
Moptredend = 1 /12 (twaalf stabiliteitsdelen) x 1, 15 x ( (L.6 i=1 F d;wind x hi ) + % F d;wind x hi=7) + 1, 15 x 
(Fd;wrijving;dak X hi=7 + 0,5 X hgevel X Fd;wrijving;gevel) 
Moptredend = (1/12) X 1,15 X (3,5 X 115+7,0X115+10,5X115 + 14 X 115+17,5X115 + 21 X 
115 + 24,5 x 57) + 1, 15 x (24,5 x 4,0 + 0,5 x 24,52 x 0,55) = 1246 kNm 

Moptredend << Mopneembaar en dus treedt er in dit geval geen trek op. 
Hiermee is de stabiliteit aangetoond. 

Vertica/e belasting op LEVO-blokje: 

BOVENAANZICHT 

- -<D 

- - _, _ - ~ - - ,- - - - --@ 

-=~• - --@ 
I 

+---+ 8x7.2 2 43.2mMlf 

Fig.44. Oppervlakte belasting op LEVO-blokje. 

Belasting op LEVO-blokje, zie figuur 44: 

Fdakvloer 
Fverdieping 

= (1,2 x 3,65 + 1,5 x 1,00) x 3,6 x 3,6 

eigen gewicht wanden 

Trekkracht in LEVO-blokje: 

T =MI z 
T = trekkracht in kN 
M = moment in kNm 

= 5 x (1,2 x 4,95 + 1,5 x 2,50) x 3,6 x 3,6 
= 6 x (24 x 0, 15 x 3,5 x 3,6) x 1,2 

z = 0,8 x B (breedte gebouw) ~ 0,5 x L 

Mwind = (1/8) X qligger X 12 = (1/8) X (7,72 + 1, 18) X 43,22 = 2076 kNm 
z = 0,8 x 14,4 = 11,52 m 
T = 2076 I 11 ,52 = 180 kN 

= 76 kN 
= 628 kN 
= 327 kN 

1031 kN 
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7 .2. Overzicht trek- en drukkrachten in en op LEVO-blokje 

Om een inzicht te krijgen in de grate van de krachten die er in het LEVO-blokje optreden zijn er 
twee overzichtstabellen opgesteld . Elke tabel wordt verduidelijkt door de daarbij horende 
grafiek. De krachten in het LEVO-blokje worden bekeken tot en met een hoogte van tien 
verdiepingen. Dit is de hoogte die men wil bereiken met het LEVO-systeem. 

Overzicht trekkrachten: 

Door schijfwerking ontstaan er 
trekkrachten in het LEVO-blokje. 
Deze trekkrachten staan in tabel 
1 en zijn per verdieping 
bekeken. De grote van de 
trekkracht wordt namelijk 
bernvloed door de grate van de 
windbelasting. Hoe hoger het 
gebouw hoe grater de 
windbelasting en des te grater is 
de trekkracht. De trekkracht 
neemt niet rechtevenredig toe 
met de hoogte van het gebouw 

n = aantal 
verdieplngen 

1 

2 

3 .. 
4 

5 

6 
7 ... 

8 ' 

9 

Prep [kN/m2
] Md[kNm] 

0,880 978,8 

1,026 1256,6 

1,166 1428,5 

1,264 1547,6 

1,339 1640,1 

1,415 1732,7 

1,469 1798,9 

1,523 1865,0 

1,566 1917,9 

wat goed te zien is in figuur 45. . . . . 
Bij het berekenen van de Tabet 1. Trekkracht m LEVO-blokje per verdzep mg. 

10 1,609 1970,8 

T [kN] 

85,0 

109, 1 

124,0 

134,3 

142,4 

150,4 

156,2 

161 ,9 

166,5 

171 , 1 

trekkracht in het LEVO-blokje is de trekkracht als gevolg van scheefstand niet meegenomen. 

Maximum trekkracht in LEVO-blokje 

1ao ,_.,...,,...,....,,...,_,.,,,.,,..,,,....,....,._.,,r"""""",......,,,.,,,.,,...,,,.,,,.,,,,.,.,.,..,.,,,.,.,.,""""l"",,,.,.,.,._..,,,.....,....,...,,....,.....,.,...,......,....,--r-....., 

' 
160 +-+---J---t-+-----i-~-t--+-~---t-+-bJ.-~:t==t=l=r-1 

~~----
....... 140 -+--!--+---t---+-t--+__.--+,..---=i.--~~--+--il--+---+--!--+---+----t-+---+---f 

~ 120 -+--=+--+---t---+~~~~-+--+-t--+--+--l--+---+----t-+---+---+---+---+--1 ...... .......... ..... 
~ 100 -+--+--bo'~<-t---+-t---+--+----+--t--+--il--+--t--+--+--+---t-+-----+---t -----~ E 

80 
~V I-+- Trekkracht I 

~ 
~ e 60 -+--+--+---+---+-1---+--+---+-----+--+--il--+---+--!--+--+--+-+---+----< 

I- 40 -+--+--t--t---+-1---+--+----+--t--+--il--+--+--+--+--+---t-+-----+---t 

20 -+--+--t--t---+-t---+--+----+--t---+--il--+---+--+--+--+----1-+---+---t 
,., 

O --+-~+-~+-'-~t---"---.~___,.~ ............. ~---~---~---~___, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
n= aantal verdiepingen 

Fig.45. Maximum trekkracht in LEVO-blokje per verdieping. 
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Overzicht drukkrachten: 

In tabel 2 zijn de drukkrachten op het LEVO-blokje per verdieping weergegeven. Voor het 
bepalen van deze drukkrachten zijn de volgende belastingscombinaties gebruikt: 

Uiterste grenstoestand: 

C1 ;ongunstig: 

C1 ;gunstig : 

C2;ongunstig: 

C2;gunstig: 

Fd = 1,2 X Grep + 1,5 X Orep 
Fd = 1,2 X Grep + 1,5 X 0,5 (1/J) X Orep 
F d = 1 , 35 X Grep 
Fd = 0,9 X Grep 

Bruikbaarheidsgrenstoestand: 

Fd = 1,0 X Grep + 1,0 X Orep 
Fd = 1,0 X Grep + 1,0 X 0,5 (1/J) X Orep 

(geld als windbelasting extreem is) 

(geld als windbelasting extreem is) 

Op bladzijde 32 is een voorbeeldberekening te zien van de drukkracht op het LEVO-blokje. 
Hierbij gaat het om een 7 verdiepingen tellend gebouw en combinatie 1 ;ongunstig. Dit geeft 
een goed beeld van hoe de overige combinaties kunnen warden en zijn berekend. 

n = aantal C1;ongunstig C1;gunstig C2;ongunstig C2;gunstig C3 C4 
verdiepingen [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] 

1 0 0 0 0 0 0 

2 130,64 120,92 125, 10 83,40 105,62 99,14 

3 
., 

~ 
310,65 276,63 272,94 181 ,96 247,54 224,86 

4 490,66 432,35 420,78 280,52 389,45 350,57 
" ,;' 568,62 379,08 531 ,36 476,28 5 

" 
670,67 588,06 

6 850,68 743,77 716,46 477,64 673,27 601,99 

7 1030,70 899,49 864,30 576,20 815, 19 727,71 

8 1210,71 1055,20 1012,14 674,76 957 ,1 0 853,42 

9 1390,73 1210,92 1159,99 773,32 1099,01 979,13 

10 1570,74 1366,63 1307,83 871 ,88 1240,92 1104,84 

Tabet 2. Drukkracht op LEVO-blokje per verdieping. 

In figuur 46 zijn de uitkomsten van de verschillende belastingscombinaties uitgezet tegen het 
aantal verdiepingen. 
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Combinaties Fd op LEVO-blokje 

1800 

1600 
~ 

1400 
..... 
~ 1200 ..... - 1000 J: 
0 co a.. 800 ~ 
~ 
::s 
a.. 600 c 

400 

200 

0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

n = aantal verdiepingen 

Fig.46. Combinaties van Fd op LEVO-blokje per verdieping. 

Het LEVO-blokje 

-+- combinatie 1 ;on 

-e- combinatie 1 ;g 

combinatie 2;on 

~ combinatie 2;g 

~ combinatie 3 

-+- combinatie 4 
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8. Voegen 

In dit hoofdstuk zal gekeken worden naar de invloed van de voegen op de te bereiken hoogte 
en breedte van het LEVO-kantoor. Dit zal gebeuren door middel een analytische beschouwing. 

8.1. Berekening voegverbinding in de langsrichting 

Om de invloed van de voegen te bepalen worden verschillende voegmortelkwaliteiten (832,5, 
842,5, 852,5, 890) en druksterkten (845, 855, 865) van aansluitende delen bekeken. Aan de 
hand van berekeningen wordt een tabel opgesteld met daarin het aantal te bereiken 
verdiepingen . 
Hieronder bevindt zich een voorbeeldberekening van een voeg met mortelkwaliteit 832,5 en 
aansluitende delen van de sterkteklasse 845. 

f'v = k1 x k2 x f'b 

k1 = 0,9 (aangieten) 380 

k2 = k3 x ((5 x (1 - kJ) + k/) I (5 x (1 - k3) + k3k/)) 0 
(\) 

k3 = k5 x f' m I f' b :5 1 

I• •I k5 = 0,5 C) 

f'm = 0,6 x 32,5 = 19,5 N/mm2 ~ 

f' b = 0 6 x 45 = 27 N/mm2 
' 

k3 = 0,5 x 19,5 I 27 = 0,36 
C) 

(\) 

~ = kleinste waarde van b/v en xufv 
20! ! 140 ! 60 ! 140 ! !20 

v = Vo + 20 = 20 + 20 = 40 mm Fig.47. Voegoppervlak LEVO-blokje. 
b = 110 mm 
e1 =eo=10mm 

3230 3230 

Fig.48. Situatie voegen. 
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Xu = ((0,5 x 140) -10) I 0,389 = 154,24 mm (>a, dus Xu= 140) 
b/v 
Xu/ V 

~ 
k2 

f'v 

= 110/40=2,75 
= 140 I 40 = 3,5 
= 2,75 
= 0,36 x ((5 x (1 - 0,3 6) + 2,752) I (5 x (1 - 0,36) + 0,36 x 2,752)) = 0,65 

5,80 N/mm2 = 0,9 x 0,65 x 27 = 1 

bij centrische belasting: 

N'uv =ax f'v x Ab (zie tabel 3 en 4) 
N'uv = 1 x 15,8 x 140 x 11 0 
N'uv = 243,32 kN 

sterkteklasse f'v [N/mm2
] 

mo rte I 845 855 865 

32,5 15,80 16,93 17,55 

42,5 18,71 20,49 21,76 

52,5 20,90 23,17 24,57 

90,0 24,30 29, 11 32,64 

Tabet 3. Sterkte van de mortel voegverbinding. 

N'uv [kN] cen trisch belaste voeg 

sterkteklasse ste rkteklasse wanden 
mo rte I 845 855 865 

32,5 243,32 260,72 270,27 

42,5 288, 13 315,55 335,10 

' 
52,5 321 ,86 356,82 378,38 

90,0 374,22 448,29 502,66 

Tabe/4. Breukdrukkrachtvan de mortelvoegverbinding. 

Welke hoogtes zijn hiermee te bereiken: 

Om het aantal haalbare ver diepingen te kunnen bepalen zal de opneembare drukkracht van 
moeten warden met de drukkracht per verdieping op het LEV0-
9 gehouden warden met het feit dat de verdiepingsvloeren het 
sten dan de dakvloer. 

de mortelvoeg vergeleken 
blokje. Hierbij moet rekenin 
LEVO-blokje zwaarder bela 

Belasting LEVO-blokje ( enk ele voeg): 

Fdakvloer 
eigen gewicht bovenste wa nd 

= (3,65 x 1,2 + 1,00 x 1,5) x 3,6 x 1,8 
= 24 x 0, 15 x 3,5 x 1,8 x 1,2 

= 38,1 kN 
= 27.2 kN 

65,3 kN 
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Fverdieping 
eigen gewicht wanden 

= (4,95 x 1,2 + 2,50 x 1,5) x 3,6 x 1,8 
= 24 x 0, 15 x 3,5 x 1,8 x 1,2 

= 62,8 kN 
= 27.2 kN 

90,0 kN 

Omdat het eerste blokje wordt geplaatst op de eerste verdieping zullen de wanden op de 
begane grand niet warden meegenomen in de berekening van de belasting op het LEVO
blokje. Wei zal deze verdieping meegeteld warden in het aantal te bereiken verdiepingen. 

lndien de voeg in langsrichting maatgevend is, dan geld tabel 5: 

Aantal centrlsch belaste voeg verdlepinaen 

sterkteklasse sterkteklasse wanden 
mo rte I 845 855 865 

32,5 3 4 4 

42,5 4 4 5 

52,5 4 5 5 

90,0 5 6 6 

Tabet 5. Aantal haalbare verdiepingen. 

Uit deze tabel blijkt dat de toegepaste mortelkwaliteit wel degelijk invloed heeft op het aantal 
haalbare verdiepingen. De sterkteklasse van de wanden heeft echter weinig invloed op het 
aantal haalbare verdiepingen, maar kan wel net dat kleine beetje verschil zijn . 

8.2. Schuifspanningen in onversterkte voeg in langsrichting 

De schuifspanning die de voeg maximaal kan opnemen is afhankelijk van de plaats van de 
voeg in het gebouw. Hoe hoger deze voeg zich in het gebouw bevindt des te lager is de 
normaaldrukkracht en des te lager is de maximaal opneembare schuifspanning. De voegen 
tussen de hoogst gelegen wanden en LEVO-blokjes zullen dus maatgevend zijn. 

'Tu (zie tabel 6) 

Bij de variant waarbij de kanaalplaat niet van gevel tot gevel overspant, maar waarbij gebruik 
wordt gemaakt van een tussenbalk, treedt de minste normaaldrukkracht op in de voeg. De 
kleinste overspanning van de kanaalplaat is bij deze variant 5,4 m. Deze situatie zal dus 
warden bekeken. 

Belasting LEVO-blokje (enkele voeg): 
Fdakvtoer (permanente belasting) 
eigen gewicht wand 

= (3,65 x 0,9) x 2,7 x 1,8 
= 24 x 0, 15 x 3,5 x 1,8 x 0,9 

CJ
1

bmd 

Asv 

= N'd I Ab= 36,4 x 103 I 140 x 110 = 2,36 N/mm2 

=O 
= fbrep I "Im 
= 0,7 (1 ,05 + 0,05 X f'ck) , "/m = 1,4 

= 16,0 kN 
= 20.4 kN 

36,4 kN 

f b 

fbrep 
kb = 0,4 , ks = 1,0 (voor opgeruwde aansluitvlakken) 
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Sterkteklasse mortel fb Tu 

32,5 1,34 N/mm2 2,90 N/mm2 

42,5 1,59 N/mm2 3,00 N/mm2 

52,5 1,84 N/mm2 3,10 N/mm2 

90,0 2,78 N/mm2 3,47 N/mm2 

Tabel 6. Treksterkte en opneembare schuifspanning onversterkte voeg. 

Dit betekent dus dat een ongewapende voeg, afhankelijk van de toegepaste mortel, een 
trekkracht kan opnemen van, zie tabel 7: 

Sterkteklasse mortal Tu=TuX~ 

32,5 44,7 kN 

42,5 46,2 kN 
,. 

52,5 47,7 kN 
.. 

90,0 53,4 kN 

Tabel 7. Opneembare trekkracht onversterkte voeg. 

Wat betekent dit nou voor de constructie als de voeg ongewapend blijft: 

B 
z 
M 

= 14,4 m 
= 0,8x14,4 = 11 ,52 m 
= Tux z x 2 (2 voegen, 1 boven en 1 onder het LEVO-blokje) 

Sterkteklasse mortel Mopneembaar 

32,5 1029,9 kNm 
'' 

42,5 
~ 

1064,4 kNm 

52,5 1099,0 kNm 

90 1230,3 kNm 

Tabel 8. Opneembaar moment door constructie. 

Bepaling van windbelasting die door de voeg moet warden opgenomen: 

(zie tabel 8) 

De windbelasting die door een voeg moet warden opgenomen is grater naarmate het gebouw 
hoger is. In tabel 9 wordt de windbelasting per aantal verdiepingen weergegeven. 

In het voorbeeld hieronder wordt de windbelasting, die de voeg in een 7 verdiepingen tellend 
LEVO-kantoor (biz. 26) moet opnemen, berekend. 

q-last tgv. Winddruk1 ,5 (=Vt;g} x 0,98 x 3,5 (verdiepingshoogte) 
q-last tgv. Windzuiging 1,5 (=Vt;g) x 0,49 x 3,5 (verdiepingshoogte) 
totale windbelasting op ligger (qigger) = 

5,14 kN/m 
2.58 kN/m 
7,72 kN/m 
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n = aantal verdiepingen 2 
Prep [kN/m] qd[kN/m] 

1 0,88 4,62 

2 1,026 5,38 

3 1,166 6,12 

4 1,264 6,64 

5 1,339 7,02 

6 1,415 7,42 

7 1,469 7,72 

8 1,523 8,0 

9 1,566 8,22 

10 1,609 8,44 

Tabel 9. Door voeg op te nemen windbelasting. 

Als nu wordt aangenomen dat een gebouw twee stabiliteitswanden heeft, aan elke kopse zijde 
een. Dan kan de vloer als een ligger op twee steunpunten worden beschouwd. Omdat het 
maximaal opneembaar moment en de totale windbelasting op de ligger bekend zijn (tabel 9), 
kan de maximale lengte-afmeting van het gebouw bepaald worden, zie tabel 10. 

M = 1/8xqx12 

L[m] 

n = aantal verdiepingen Sterkteklasse mortel 

32,5 42,5 52,5 90 

1 42,2 42,9 43,6 46,2 

2 39,1 39,8 40,4 42,8 

3 36,7 37,3 37,9 40,1 
4 35,2 35,8 36,4 38,5 
5 34,3 34,8 35,4 37,4 

6 33,3 33,9 34,4 36,4 
-

7 32,7 33,2 33,7 35,7 

8 ; 32,1 32,6 33,2 35,1 

9 31,7 32,2 32,7 34,6 

10 31 ,2 31 ,8 32,3 34,1 

Tabel 10. Haalbare lengten standaard LEVO-kantoor met onversterkte voeg. 
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8.3. Schuifspanningen in versterkte voeg 
(bekeken in langsrichting) 

Om de opneembare schuifspanning van een versterkte 
voeg te kunnen bepalen, zie figuur 49, gebruiken we de 
volgende formule: 

'Tu = ks X ((Asv X fs) I bw) +kb x fb + ks x a'bmd ~'T2 

ks = 1,0 (opgeruwd aansluitvlak) 
bw = 110 mm 
fs = 435 N/mm2 

Asv = As I I (lengte vo eg) 

f b = f brep I 'Ym 
fbrep = 0, 7 (1,05 + 0,05 X f'ck), 'Ym = 1,4 
kb = 0,4 (voor opgeruwde aansluitvlakken) 

a'bmct = N'ct I Ab= 36,4 x 103 I 140 x 110 = 2,36 N/mm2 Fig.49. Afschuivingsmodel mortelvoeg. 

'T2 = 0,2 x f'b 
a'bmd = 2,36 N/mm2 

(zie tabel 11) 

, T2 hoeft niet te worden gereduceerd. 

Sterkteklasse mortel f'b T2 

32,5 19,5 N/mm2 3,9 N/mm2 

42,5 25,5 N/mm2 5,1 N/mm2 

52,5 ' 31,5 N/mm2 6,3 N/mm2 

- - .... 
54 N/mm2 10,8 N/mm2 90,0 

Tabel 11. Grenswaarde schuifspanning mortel met dwarskrachtwapening. 

De T2-waarde van de voeg mag niet groter zijn dan de T2-waarde van de omringende prefab
elementen, zie tabel 12. 

Sterkteklasse element 

45 27 N/mm2 5,4 N/mm2 

55 33 N/mm2 6,6 N/mm2 

··· ···· 65 · ····· 39 N/mm2 7,8 N/mm2 

Tabel 12. Grenswaarde schuifspanning element met dwarskrachtwapening. 
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Het deel van de opneembare schuifspanning dat door de stek wordt opgenomen wordt 
berekend met behulp van het volgende deel van de formule voor 'Tu: 

'Ts =ks x ((Asv x fs) I bw) . zie tabel 13. 

0stek I stekeind A.v T• 

08 0,36 mm2/mm 1,42 N/mm2 

010 0,56 mm2/mm 2,21 N/mm2 

-
0,81 mm2/mm 3,20 N/mm2 012 

' 
016 1,44 mm2/mm 5,69 N/mm2 

.. 
2,24 mm2/mm 8,86 N/mm2 020 

Tabel 13. Opneembare schuifspanning stekwapening. 

Tu 

0 stek I stekeind Sterkteklasse mortel 

I 32,5 II 42,5 II 52,5 I 90 

08 4,32 N/mm2 4,42 N/mm2 4,52 N/mm2 4,89 N/mm2 

010 5,11 N/mm2 5,21N/mm2 5,31 N/mm2 5,68 N/mm2 

012 6,10 N/mm2 6,20 N/mm2 6,30 N/mm2 6,67 N/mm2 

016 8,59 N/mm2 8,69 N/mm2 8,79 N/mm2 9,16 N/mm2 

020 11 ,76 N/mm2 11 ,86 N/mm2 11 ,96 N/mm2 12,33 N/mm2 

Tabel 14. Totaal uiterst opneembare schuifspanning voeg. 

De totale uiterst opneembare schuifspanning (Tu) moet kleiner zijn als T2 anders treedt 
afschuifdrukbreuk op. Overschrijdt Tu de T2-waarde dan moet T2 als maximaal toelaatbare 
schuifspanning word en aangehouden, zie tabel 15, 16 en 17. 

Sterkteklasse element Tu 

845 Sterkteklasse mortal 

0 stek I stekeind 32,5 42,5 52,5 90 

08 3,90 N/mm2 4,42 N/mm2 4,52 N/mm2 4,89 N/mm2 

010 3,90 N/mm2 5,10 N/mm2 5,31 N/mm2 5,40 N/mm2 

012 3,90 N/mm2 5,10 N/mm2 5,40 N/mm2 5,40 N/mm2 

. 

016 3,90 N/mm2 5,10 N/mm2 5,40 N/mm2 5,40 N/mm2 

Tabel 15. Totaal uiterst opneembare schuifspanning voeg tussen B45 elementen. 

Sterkteklasse element Tu 

855 Sterkteklasse mortel 

0 stek I stekeind I 32,5 II 42,5 II 52,5 I 90 

08 3,90 N/mm2 4,42 N/mm2 4,52 N/mm2 4,89 N/mm2 

010 3,90 N/mm2 5,10 N/mm2 5,31 N/mm2 5,68 N/mm2 

012 
-

3,90 N/mm2 5,10 N/mm2 6,30 N/mm2 6,60 N/mm2 

016 3,90 N/mm2 5,10 N/mm2 6,30 N/mm2 6,60 N/mm2 

Tabel 16. Totaal uiterst opneembare schuifspanning voeg tussen B55 elementen. 
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Sterkteklasse element Tu 

865 Sterkteklasse mortel 

0 stek I stekeind 32,5 II 42,5 52,5 90 

08 3,90 N/mm2 4,42 N/mm2 4,52 N/mm2 4,89 N/mm2 

010 3,90 N/mm 5,10 N/mm 5,31 N/mm2 5,68 N/mm 

012 3,90 N/mm 5,10 N/mm2 6,30 N/mm2 6,67 N/mm 

016 3,90 N/mm 5,10 N/mm 6,30 N/mm 7,80 N/mm 

Tabel 17. Totaal uiterst opneembare schuifspanning voeg tussen B65 elementen. 

Dit betekent dat een gewapende voeg, met de waarden uit tabel 14 en rekening houdend met 
72, een trekkracht kan opnemen van, zie tabel 18, 19 en 20: 

Sterkteklasse element Tu = Tu x ~ 
845 !!======================================~ 

Sterkteklasse mortel 

0 stek I stekeind 32,5 11 42,5 11 52,5 90 

08 60,1 kN 68,1 kN 69,6 kN 75,3 kN 

010 60, 1 kN 78,5 kN 81 ,8 kN 83,2 kN 

012 60, 1 kN 78,5 kN 83,2 kN 83,2 kN 

016 60,1 kN 78,5 kN 83,2 kN 83,2 kN 

Tabel 18. Totaal uiterst opneembare trekkracht voeg tussen B45 elementen. 

Sterkteklasse element Tu=TuX~ 
855 Sterkteklasse mortel 

0 stek I stekei ,5 42,5 52,5 90 

08 60, 1 kN 68,1 kN 69,6 kN 75,3 kN 

010 60,1 kN 78,5 kN 81 ,8 kN 87,5 kN 

012 60,1 kN 78,5 kN 97,0 kN 101,6 kN 

016 60,1 kN 78,5 kN 97,0 kN 101,6kN 

Tabel 19. Totaal uiterst opneembare trekkracht voeg tussen B55 elementen. 

Sterkteklasse element Tu=TuX~ 
865 Sterkteklasse mortel 

0 stek I stekeind 32,5 42,5 52,5 90 

08 60,1 kN 68,1 kN 69,6 kN 75,3 kN 

010 60,1 kN 78,5 kN 81 ,8 kN 87,5 kN 

012 60,1 kN 78,5 kN 97,0 kN 102,7 kN 

016 60,1 kN 78,5 kN 97,0 kN 120, 1 kN 

Tabel 20. Totaal uiterst opneembare trekkracht voeg tussen B65 elementen. 
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Wat betekent dit nou voor de constructie als de voeg gewapend is: 

B = 14,4 m 
z = 0,8x14,4 = 11,52 m 
M = T1 x z x 2 (2 voegen, 1 boven en 1 onder het LEVO-blokje) 

Sterkteklasse element MopnHmbaar = Tu X Z X 2 
845 Sterkteklasse mortel 

0 stek I stekeind 32,5 42,5 52,5 
• 

90 

08 1384,7 kNm 1569,0 kNm 1603,6 kNm 1734,9 kNm 

010 1384,7 kNm 1808,6 kNm 1884,7 kNm 1916,9 kNm 

012 1384,7 kNm 1808,6 kNm 1916,9 kNm 1916,9 kNm 

016 1384,7 kNm 1808,6 kNm 1916,9 kNm 1916,9 kNm 

Tabet 21. Opneembaar moment bi} een versterkte voeg tussen B45 etementen. 

Sterkteklasse element MopnHmbaar = Tu X Z X 2 
855 Sterkteklasse mortel 

0 stek I stekeind 32,5 42,5 52,5 90 

08 1384,7 kNm 1569,0 kNm 1603,6 kNm 1734,9 kNm 
.. 

010 1384,7 kNm 1808,6 kNm 1884,7 kNm 2016,0 kNm 

012 1384,7 kNm 1808,6 kNm 2234,9 kNm 2340,9 kNm 

016 1384,7 kNm 1808,6 kNm 2234,9 kNm 2340,9 kNm 

Tabet 22. Opneembaar moment bij een versterkte voeg tussen B55 etementen. 

Sterkteklasse element MopnHmbaar = Tu X Z X 2 
865 Sterkteklasse mortel 

0 stek I stekeind 32,5 42,5 52,5 90 

08 1384,7 kNm 1569,0 kNm 1603,6 kNm 1734,9 kNm 

010 1384,7 kNm 1808,6 kNm 1884,7 kNm 2016,0 kNm 

012 1384,7 kNm 1808,6 kNm 2234,9 kNm 2366,2 kNm 

016 1384,7 kNm 1808,6 kNm 2234,9 kNm 2767,1 kNm 

Tabet 23. Opneembaar moment bi} een versterkte voeg tussen B65 etementen. 

Als nu wordt aangenomen dat een gebouw twee stabiliteitswanden heeft, aan elke kopse zijde 
een. Dan kan de vloer als een ligger op twee steunpunten warden beschouwd. Omdat het 
maximaal opneembaar moment en de totale windbelasting op de ligger bekend zijn, kan de 
maximale lengteafmeting van het gebouw bepaald warden. 
In tabel 24 staan de haalbare lengten van een standaard LEVO-kantoor. Dit kantoor heeft tien 
verdiepingen en is opgebouwd uit prefab elementen van de sterkteklasse 865. 

M = 1/8xqx12 

q = 8,44 kN/m 
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Prefab elementen 865 L 

1 O verdiepingen Sterkteklasse mortel 

0 stek I stekeind I 32,5 II 42,5 II 52,5 I 90 

08 36,23 m 38,56 m 38,99 m 40,55 m 

010 36,23 m 41,40 m 42,27 m 43,71 m 

012 36,23 m 41 ,40 m 46,02 m 47,36 m 

016 36,23 m 41,40 m 46,02 m 51 ,21 m 

Tabet 24. Haalbare lengten standaard LEVO-kantoor met versterkte voeg. 

Berekening gewapende voeg van voorbeeld op biz. 26: 

Toegepaste mortel is cuglaton 90,0 
Wanden 865, LEVO-blokje 865. 
Het moment ter plaatse van het LEVO-blokje heeft een grootte van 2076 kNm. 
De trekkracht die moet worden opgenomen is 2076 I (0,8 x 14,4) = 180,21 kN. 
Deze trekkracht wordt verdeelt over de boven- en onderwapening in het blokje, 
180,21I2 = 90,10 kN. 

Het LEVO-blokje 

8ij toepassing van de vakwerkanalogie en een aanname van de drukdiagonaal van 45 graden 
zal de trekkracht van 90, 10 kN ook moeten worden opgenomen door een verticale stek. Allebei 
de stekken in het LEVO-blokje moeten de kracht van 90, 10 kN kunnen opnemen. 

90, 10 x 103 I 435=207,1 mm2 

Stek 020 toepassen = 314,2 mm2 

,.d =90,10x103 /(140x110)=5,85N/mm2 

Tu = 12,33 :S:: 'i"2 

= 3,47 + 8,86 = 12,33 N/mm2
::::; 7,8 N/mm2

, klopt niet dus Tu= 7 ,8 N/mm2 

7,8 > 5,85 stek 020 voldoet ruimschoots. 
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8.4. Berekening voegverbinding in dwarsrichting 

Hieronder bevindt zich een voorbeeldberekening van een voeg met mortelkwaliteit 832,5 en 
aansluitende delen van de sterkteklasse 845. 

= 0,9 (aangieten) 
= k3 x ((5 x (1 - k3) + k/) I (5 x (1 - k3) + k3k/)) 
= ks X f'm I f'b ~ 1 
=05 
= 0:6 x 32,5 = 19,5 N/mm2 

= 0,6 x 45 = 27 N/mm2 

= 0,5 x 19,5 I 27 = 0,36 
= kleinste waarde van b/v en xufv 
= v0 + 20 = 20 + 20 = 40 mm 
= 140 mm 
= 36,99 mm 

= 110 mm 

a 
C\J 

a 

a 
C\J 

380 

201 ! 14 0 ! 60 ! 140 I 120 

Fig. 50. Voegoppervlak LEVO-blokje. 

= 140 I 40 = 3,5 
=110/40=2.75 
= 2 75 
= o:36 x ((5 x (1 - 0,36) + 2,752

) I (5 x (1 - 0,36) + 0,36 x 2,752
)) = 0,65 

= 0,9 x 0,65 x 27 = 15,80 N/mm2 

bij centrische belasting: 

N'uv =axf'vXAb 
N, UV = 1 x 15, 80 x 11 0 x 140 
N' UV = 243,32 kN 

sterkteklasse 
mo rte I 845 

32,5 15,80 

42,5 18,71 
52,5 20,90 
90,0 24,30 

fv [N/mm2
] 

32,5 
42,5 
52,5 
90,0 

Tabel 25. Sterkte van de mortelvoegverbinding. 

845 

15,80 

18,71 

20,90 
24,30 
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N'uv [kN] Centrlsch belaste voeg 

Sterkteklasse Sterkte klasse wanden 
mo rte I 845 855 865 

32,5 243,32 260,72 270,27 

42,5 288,13 315,55 335,10 

52,5 321,86 356,82 378,38 

90,0 374,22 448,29 502,66 

Tabet 26. Breukdrukkracht van de mortetvoegverbinding. 

Welke hoogtes zijn hiermee te bereiken: 

Om het aantal haalbare verdiepingen te kunnen bepalen zal de opneembare drukkracht van 
de mortelvoeg vergeleken moeten warden met de drukkracht per verdieping op het LEVO
blokje. Hierbij moet rekening gehouden warden met het feit dat de verdiepingsvloeren het 
LEVO-blokje zwaarder belasten dan de dakvloer. 

Belasting LEVO-blokje (enkele voeg): 

Fdakvloer 

eigen gewicht bovenste wand 

Fverdieping 

eigen gewicht wanden 

= (3,65 x 1,2 + 1,00 x 1,5) x 3,6 x 1,8 
= 24x0,15 x 3,5 x 1,8 x 1,2 

= (4,95 x 1,2 + 2,50 x 1,5) x 3,6 x 1,8 
= 24x0,15 x 3,5 x 1,8 x 1,2 

= 38,1 kN 
= 27.2 kN 

65,3 kN 

= 62,8 kN 
= 27.2 kN 

90,0 kN 

Omdat het eerste blokje wordt geplaatst op de eerste verdieping zullen de wanden op de 
begane grand niet warden meegenomen in de berekening van de belasting op het LEVO
blokje. Wei zal deze verdieping meegeteld warden in het aantal te bereiken verdiepingen. 

Aantal ' 
verdiepingen Centrisch belaste voeg 

Sterkteklasse Sterkteklasse wanden 
mo rte I 845 855 865 

32,5 3 4 4 

42,5 4 4 5 

52,5 4 5 5 

90,0 5 6 6 

Tabet 27. Aantat haatbare verdiepingen. 
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8.5. Schuifspanningen in onversterkte voeg in dwarsrichting 

7u (zie ook langsrichting, biz. 38) 

Sterkteklasse mortel fb Tu Tu= TuX At, 

32,5 1,34 N/mm2 2,90 N/mm2 44,7 kN 

42,5 1,59 N/mm2 3,00 N/mm2 46,2 kN 

52,5 1,84 N/mm2 3,10 N/mm2 47,7 kN 

90,0 2,78 N/mm2 3,47 N/mm2 53,4 kN 

Tabel 28. Opneembare trekkracht onversterkte voeg. 

De q-last, op de gevel ten gevolge van wind , die kan worden opgenomen door de voegen is 
gelijk aan: 

q =Tu/ (Ix bx 1,5 (=Vt;9)) 

I = 1,75 m (=1/2 verdiepingshoogte) 
b = 1,8 m (= 1/4 lengte wand) 

Sterkteklasse mortel q-last 

32,5 9,46 kN/m2 

42,5 9,78 kN/m2 

52,5 10,10 kN/m2 

90,0 11 ,30 kN/m2 

Tabel 29. Maximaal opneembare q-last door voeg. 

Met het LEVO-systeem willen we een hoogte van ongeveer 35 m bereiken , 10 verdiepingen. 

De maximale Prep-waarde is dan gelijk aan: 

Prep 
cdim 
Cindex 
Ceq = <!>1 
Pw 
Prep 

= Cdim x Cindex x Ceq x <!>1 x Pw 
= 0,96 (b = 1 men h = 35 m) 
= 0,8 en 0,4 (winddruk, windzuiging) 
= 1 0 
= 1 :49 kN/m2 (h = 35 m, gebied 1, onbebouwd) 
winddruk 
windzuiging 

1,14 kN/m2 

0.57 kN/m2 

1,71 kN/m2 

Deze waarde is een stuk kleiner dan de kleinste opneembare q-last uit de bovenstaande tabel: 

1,71 kN/m2 << 9,46 kN/m2 

Naar de versterkte voeg in de dwarsrichting hoeft niet meer gekeken te worden omdat de 
onversterkte voeg al ruimschoots voldoet. 
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9. Orienterende drukproeven 

Om een indruk te krijgen van het gedrag en de uiterst opneembare drukkracht van het LEVO
blokje zijn er twee orienterende drukproeven uitgevoerd. 

9.1. Proefstukken en proefopstelling 

Proefstukken: 

De benodigde LEVO-blokjes zijn 
gestort bij Hurks Seton B.V. te 
Veldhoven en zijn uitgevoerd volgens 
de elementtekening in figuur 53. Om 
bij het beproeven de werkelijkheid zo 
goed mogelijk te benaderen zijn aan 
de boven en onderkant van LEVO
blokje LEVO-kransjes geplakt. De 
kransjes en de gaines zijn daarna 
opgevuld met Cuglaton krimparme 

Fig. 51 . Doorsnede proefstuk. 

LEVO-krans 

LEVO-blok·e 

cu Iatan mortel 

LEVO-krans 

mortel (zie figuur 51 ), die daarna zo vlak mogelijk zijn afgewerkt. De stekken die normaal in de 
gaines van blokje zitten en de stelbouten zijn bij het beproeven niet meegenomen. 

Gegevens proefstukken: 

afmetingen : 380 mm x 150 mm x 185 mm 
sterkteklasse: 865 
afmetingen LEVO-kransjes: 380 mm x 150 mm x 20mm 
mortel: cuglaton krimparme mortel, sterkteklasse 890 
stortdatum: 08-12-2003 
proefdatum: 18-12-2003 

Beproeven: 

De proeven zijn gedaan in het "Pieter van 
Musschenbroek Laboratorium" aan de TU in 
Eindhoven. Voor het beproeven van de LEVO
blokjes op druk is een vervorminggestuurde 
drukbank van 2,5 MN gebruikt. 
Voordat met de drukproeven gestart kon worden 
moest de proefopstelling in gereedheid worden 
gebracht. Dit werd gedaan door het proefstuk op 
twee stalen plaatjes in de drukbank te zetten 
waarna aan de bovenkant van het proefstuk ook 
twee stalen plaatjes werden gelegd (zie figuur 
52) . Deze vier stalen plaatjes werden gebruikt 
om de wanden rondom het LEVO-blokje te Fig. 52. Plaatsing staalplaatjes. 
simuleren en daarmee de krachtsinleiding. De 
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staalplaatjes zijn, na nauwkeurig uitmeten, op de drukbank en op het LEVO-blokje geplaatst. 
Hierdoor is de kans op een verschil in drukkracht tussen de rechter- en linkerkant van het 
LEVO-blokje geminimaliseerd. 

LO LO ,..._ ,..._ 

0 
L() 
~ 

LO LO ,..._ ,..._ 

BOVENAANZICHT 

380 
90 200 90 2x POS 151E 150 

1 0 190 lx POS 316T 

142 96 142 2x POS 320 

2x2hrs .¢12= 

0 ,..._ 

L() LO 
CXl ~ s 
~ 

LO --

VOORAANZICHT ZIJAANZICHT 
=stort zi jde =g espaand 

Fig. 53. Elementtekening LEVO-b/olqe. 

9.2. Resultaten en gedrag 

De uiterst opneembare drukkracht van het eerste LEVO-blokje bedroeg 1810 kN en die van 
het tweede LEVO-blokje 1860 kN. Bij volledige uitharding, na 28 dagen, zal deze uiterst 
opneembare drukkracht hoger uitvallen. Omdat het hier vooral om het gedrag van het LEVO
blokje ging was de verhardingsperiode van 28 dagen geen vereiste. Het LEVO-blokje vertoont 
bij belasten een plastisch gedrag, wat duidelijk te zien is in figuur 54. Deze grafiek hoort bij het 
belasten van het tweede blokje. De maximale vijzelverplaatsing die is opgetreden bedraagt 
4,52 mm. 
Bij beide LEVO-blokjes is een zelfde soort scheurvormingspatroon te zien. Dit patroon is in te 
delen in vijf verschillende fasen . In de eerste fase ontstaan in het middengedeelte van de voor
en achterkant van het LEVO-blokje scheurtjes. Deze scheurtjes breiden zich bij een oplopende 
drukbelasting langzaam uit en worden steeds zichtbaarder. 
In de tweede fase ontstaan er scheuren aan de zijkanten van de voor- en achterkant van het 
LEVO-blokje of ontstaan er verticale scheuren aan de kopse kanten van het LEVO-blokje. In 
de derde fase ontstaat er scheurvorming aan een van die kanten waar in fase twee nog geen 
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scheurvorming is opgetreden. Het ontstaan van scheurvorming, in de fasen twee en drie, 
wisselen elkaar dus af. In fase vier ontstaan horizontale scheuren op de hoeken van het 
LEVO-blokje die zich, gedurende een oplopende belasting, uitbreiden naar de verticale 
scheuren. Als dit patroon zich aan beide zijkanten van het blokje ontwikkeld heeft is het blokje 
bezweken. Bezweken wil zeggen dat bij toenemende vervorming de belasting niet meer 
toeneemt, Fu is bereikt. Dit is fase vijf. 
Het scheurvormingspatroon van het LEVO-blokje is te zien in figuur 55 t/m 62. De betonnen 
schil, een dekkingsschil van 15 mm, wordt bij belasten van het blokje gedrukt. Na het 
beproeven kan je deze schil van de kern afhalen, zie figuur 60 t/m 62. 

Vijzelverplaatsing 

z 1000 -+------------.,___-------~----_____, 
.::r:. 

1- vijzel l 

5 

Verplaatsing [mm] 

Fig. 54. Vijzelverplaatsing. 
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Fig. 55. De twee proefstukken. Fig. 56. Eerste scheur LEVO-blokje. 

Fig. 57. Scheurvorming zijkant. Fig. 58. Scheurvorming zijkant. 

Fig. 59. Scheurvorming bovenkant. Fig. 60. Betonnen schil zijkant. 

Fig. 61. Betonnen schil voorkant. Fig. 62. Kern LEVO-blolge. 
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9.3. Conclusies 

Bij het belasten van het LEVO-blokje wordt de betonnen schil van het blokje gedrukt. 
Om de uiterste drukkracht van het LEVO-blokje te verhogen zouden er staalvezels 
toegepast kunnen warden . Door deze toevoeging kan er in het vlak tussen de betonnen 
kern en de schil een gratere trekkracht warden opgenomen waardoor de uiterste 
drukkracht vergraot wordt. 
Bij een tien verdiepingen tellend gebouw is de uiterste drukkracht gelijk aan 1570,74 kN. 
Dit kan niet warden opgenomen door een LEVO-blokje van de sterkteklasse 865, zoals 
blijkt uit de drukpraeven (1810kN/1860kN). Deze waarden moeten namelijk 
gereduceerd warden naar de langeduur-druksterkte. Eerst wordt de karakteristieke 
kubusdruksterkte bepaald door middel van F'ck = Fproet - 1,64 x 0,05 x Fproef· Fproet is de 
aangenomen gemiddelde druksterkte van het LEVO-blokje verkregen door beproeven. 
De factor 1,64 komt voort uit het feit dat door de VBC is gekozen voor een 
onderschrijdingskans van 5%. Voor de standaardafwijking van de resultaten uit de 
praeven is 0,05 x Fproet aangenomen. Als F'ck bepaald is dan kan de rekenwaarde van 
de druksterkte bepaald warden met behulp van F'b = 0,85 x F'ck I 1,2. De factor 0,85 
wordt gehanteerd om de korteduur-sterkte om te rekenen naar de langeduur-druksterkte 
en 1,2 is de materiaalfactor. Het omrekenen naar de eenassige langeduur-druksterkte is 
hier niet van toepassing omdat het praefstuk, in dit geval het LEVO-blokje, op ware 
graotte is belast. 
De waarden word en dan respectievelijk 1177 kN en 1209 kN. Hiermee zou , a Ileen gelet 
op de uiterste grenstoestand, een gebouw van zeven verdiepingen gehaald kunnen 
warden (zie tabel 2) . Om een grater aantal verdiepingen te bereiken is een hogere 
sterkteklasse van het LEVO-blokje noodzakelijk. 

- Tijdens de twee orienterende praeven is duidelijk geworden dat de mortelvoegen een 
gratere drukkracht aankunnen dan zou volgen uit een theoretische voegberekening (zie 
tabel 4) . Na belasten tot 1860 kN bleek de mortelvoeg nog volledig intact terwijl het 
LEVO-blokje zijn uiterste drukkracht al had bereikt. Wei waren er in de mortelvoeg 
enkele scheuren langs de zijkanten te zien. Deze scheuren waren precies ontstaan 
waar de schil van het LEVO-blokje was losgekomen van de kern, en hebben dus niks te 
maken met de uiterste drukkracht van de mortelvoeg. 

- Scheurvorming treedt al op in een vraeg stadium. Deze scheurvorming en met name de 
scheurwijdte bepaald de grate van de toelaatbare drukkracht in de 
bruikbaarheidsgrenstoestand. Door de toevoeging van staalvezels ontstaan scheuren in 
een later stadium en wordt de scheurwijdte bij eenzelfde drukkracht verlaagd. Hierdoor 
wordt de toelaatbare drukkracht in de bruikbaarheidsgrenstoestand vergraot en is een 
grater aantal verdiepingen realiseerbaar. 
Er is nog geen rekening gehouden met de reductie van de opneembare drukkracht door 
de optredende trekkracht in het LEVO-blokje. Dit wordt onderzocht in een volgende 
fase . 
Een ander aandachtspunt is de stelvoorziening in het LEVO-blokje. Hierdoor kunnen 
grate plaatselijke spanningen ontstaan in de wand die leiden tot scheurvorming en 
uiteindelijk bezwijken van de wand. Het is daaram wenselijk om hier ook 
praefondervindelijk onderzoek naar te doen. Macht deze stelvoorziening leiden tot 
voortijdig bezwijken van de wand dan zal gezocht moeten warden naar een andere 
manier van stellen. Hierdoor kan de beoogde tien verdiepingen dan toch gehaald 
warden . 
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10. Vervolg orienterende drukproeven 

Zoals uit hoofdstuk 9 is gebleken, zijn met een LEVO-blokje van de sterkteklasse 865 geen 
tien verdiepingen haalbaar. Om de tien verdiepingen wel te halen zal er gekozen moeten 
worden voor een hogere sterkteklasse en/of zullen er staalvezels toegepast moeten worden. 
Door het toepassen van een hogere sterkteklasse wordt de toelaatbare drukkracht zowel in de 
uiterste- als in de bruikbaarheidsgrenstoestand verhoogd . Door de toevoeging van staalvezels 
kan er door het LEVO-blokje een grotere trekkracht worden opgenomen waardoor de 
toelaatbare drukkracht in de uiterste grenstoestand vergroot wordt. De toelaatbare drukkracht 
in de bruikbaarheidsgrenstoestand wordt ook vergroot. Dit komt doordat de scheurwijdte wordt 
beperkt door de toevoeging van staalvezels. 
Om de invloed van het toepassen van een hogere sterkteklasse en de toevoeging van 
staalvezels op het aantal realiseerbare verdiepingen te bepalen zijn er dertien nieuwe 
orienterende proeven gedaan. Bij elk van deze drukproeven was de configuratie van het 
LEVO-blokje anders, zie paragraaf 10.1. Zo zijn er twee verschillende betonsterkteklassen 
toegepast (865 en B 105) en zijn er verschillende soorten staalvezels in verschillende 
concentraties toegepast. 

10.1. LEVO-blokjes 

Voor de drukproeven zijn de volgende LEVO-blokjes gebruikt: 

A 1: 1 x LEVO-blokje 865. 
A2: 1 x LEVO-blokje 865 met 30 kg/m3 staalvezels (SF01 , gefreesd). 
A3: 1x LEVO-blokje 865 met 30 kg/m3 staalvezels (KSF30, draad). 
A4: 1 x LEVO-blokje 865 met 80 kg/m3 staalvezels (SF01 , gefreesd). 
AS: 1 x LEVO-blokje 865 met 80 kg/m3 staalvezels (KSF30, draad). 
B 1: 1 x LEVO-blokje B 105. 
82: 1x LEVO-blokje 8105 met 30 kg/m3 staalvezels (SF01 , gefreesd). 
83: 1x LEVO-blokje 8105 met 30 kg/m3 staalvezels (KSF30, draad), na storten bleek er een 

luchtbel in het blokje te zitten. Daarom is blokje 83 opnieuw gestort, 83N. 
83N: 1x LEVO-blokje 8105 met 30 kg/m3 staalvezels (KSF30, draad). 
84: 1x LEVO-blokje 8105 met 80 kg/m3 staalvezels (SF01, gefreesd). 
85: 1x LEVO-blokje 8105 met 80 kg/m3 staalvezels (KSF30, draad). 
C1: 1x LEVO-blokje 865 met 30 kg/m3 staalvezels en kunstofvezels (fibricon en polyprop). 
C2: 1x LEVO-blokje 865 met 80 kg/m3 staalvezels en kunstofvezels (fibricon en polyprop). 

10.2. Proefopstelling 

Voor het beproeven van de LEVO-blokjes op druk zijn twee proefopstellingen gebruikt. Een 
vervorminggestuurde drukbank van 2,5 MN en een krachtgestuurde drukbank van 4 MN. De 
drukbank van 2,5 MN is gebruikt voor de LEVO-blokjes met een sterkteklasse van 865 en de 
drukbank van 4 MN is gebruikt voor de LEVO-blokjes met een sterkteklasse van 8105. 

Proefstukken: 

De benodigde LEVO-blokjes zijn gestort bij Hurks Seton B.V. te Veldhoven en zijn uitgevoerd 
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volgens de elementtekening in figuur 53. Om bij het beproeven de werkelijkheid zo goed 
mogelijk te benaderen zijn aan de boven en onderkant van LEVO-blokje LEVO-kransjes 
geplakt. De kransjes en de gaines zijn daarna opgevuld met Cuglaton krimparme mortel (zie 
figuur 51 ), die daarna zo vlak mogelijk zijn afgewerkt. De stekken die normaal in de gaines van 
blokje zitten en de stelbouten zijn bij het beproeven niet meegenomen. 

Beproeven: 

Voordat met de drukproeven gestart kon worden moest de proefopstelling in gereedheid 
worden gebracht. Dit werd gedaan door het proefstuk op twee stalen plaatjes in de drukbank 
te zetten waarna aan de bovenkant van het proefstuk ook twee stalen plaatjes werden gelegd 
(zie figuur 63). Deze vier stalen plaatjes werden gebruikt om de wanden rondom het LEVO
blokje te simuleren en daarmee de krachtsinleiding. De staalplaatjes zijn na nauwkeurig 
uitmeten op de drukbank en op het LEVO-blokje geplaatst. Hierdoor is de kans op een verschil 
in drukkracht tussen de rechter- en linkerkant van het LEVO-blokje geminimaliseerd. 
Na het plaatsen van het proefstuk en de staalplaatjes zijn de L VDT's geplaatst, waarover meer 
in paragraaf 10.3. Hierna kon worden begonnen met het drukken van het proefstuk. 

10.3. Meetpunten 

Om de vervormingen van het LEVO-blokje ten gevolge van de drukkracht te kunnen 
registreren zijn er 8 LVDT's op het LEVO-blokje bevestigd. De vervorming wordt in drie 
richtingen gemeten. Vier LVDT's voor de vervorming in de z-richting (1 , 2, 3 en 4), twee 
L VD T's voor de vervorming in de x-richting (5 en 6) en twee L VDT's voor de vervorming in de 
y-richting (7 en 8). De plaats van deze LVDT's is te zien in figuur 63. 

VOORAANZICHT ACHTERAANZICHT 

staal laat'es 

LINKER ZIJAANZICHT RECHTER ZIJAANZICHT 

"' "' N" N" 
"' belastin la ten "' "' "' ~ ~ 
"' "' N" N" 
"' "' 

Fig. 63. Plaats LVDT's. 
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10.4. Scheurvormingfasen 

Bij alle LEVO-blokjes die beproefd zijn tijdens de orienterende drukproeven is een duidelijk 
scheurvormingspatroon te ontdekken. Dit patroon is in te delen in vijf verschillende fasen. In de 
eerste fase ontstaan in het middengedeelte van de voor- en achterkant van het LEVO-blokje 
scheurtjes (zie figuur 64). Deze scheurtjes breiden zich bij een oplopende drukbelasting 
langzaam uit en worden steeds zichtbaarder. 
In de tweede fase ontstaan er scheuren aan de zijkanten van de voor- en achterkant van het 
LEVO-blokje (zie figuur 65) of ontstaan er verticale scheuren aan de kopse kanten van het 
LEVO-blokje (zie figuur 66). In de derde fase ontstaat er scheurvorming aan een van die 
kanten waar in fase twee nog geen scheurvorming is opgetreden. Het ontstaan van 
scheurvorming, in de fasen twee en drie, wisselen elkaar dus at. In fase vier ontstaan 
horizontale scheuren op de hoeken van het LEVO-blokje die zich, gedurende een oplopende 
belasting, uitbreiden naar de verticale scheuren (zie figuur 67) . Als dit patroon zich aan beide 
zijkanten van het blokje ontwikkeld heeft (zie figuur 68) , is het blokje bezweken. Bezweken wil 
zeggen dat bij toenemende vervorming de belasting niet meer toeneemt, Fu is bereikt. Dit is 
fase vijf. 

VOOR-/ACHTERAANZICHT VOOR-/ACHTERAANZICHT 

I 

I I 
) 

Fig. 64. Fase 1. Fig. 65. Fase 2 of 3. 

ZIJMNZICHT ZIJAANZICHT VOOR-/ACHTERAANZICHT 
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,-
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Fig. 66. Fase 2of 3. Fig. 67. F ase 4. 

ZIJAANZICHT VOOR-/ACHTERAANZICHT 

I 
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Fig. 68. F ase 5. 
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10.5. Resultaten 

De resultaten van de dertien orienterende drukproeven zullen hieronder kort warden 
weergegeven. Voor een uitvoerig overzicht van de resultaten wordt verwezen naar bijlage A, 
"Orienterende Drukproeven". 
De resultaten die zijn weergegeven in tabel 31 en 32, zijn verdeeld in de verschillende fasen 
(tabel 30) die zijn beschreven in paragraaf 10.4. Om krachten te kunnen koppelen aan het 
ontstaan van scheurvorming aan de zijkanten van de voor- en achterkant van het LEVO-blokje 
en aan de kopse kanten van het LEVO-blokje, hebben we dit respectievelijk fase twee en fase 
drie genoemd, zie tabel 30. 

Fase 1 scheurvormina midden van voor- en achterkant 

Fase2 scheurvorming zijkanten van voor- en achterkant 

Fase3 verticale scheurvorming kopse kanten 

Fase4 horizontale scheurvorming zijkanten 

Fase5 bezwijken van LEVO-blokje, Fu 

Tabel 30. De vijJ verschillende Jasen. 

Kracht waarbiJ eerst scheurvormina optreedt [kNl 

LEVO-blokje A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 

Fase 1 220 kN 391 kN 890 kN 718 kN 223 kN 362 kN 253 kN 

Fase2 1200 kN 1093 kN 2065 kN 1980 kN 1535 kN 1610 kN 654 kN 

Fase3 1430 kN 1518 kN 1221 kN 1430 kN 1225 kN 1191 kN 1106 kN 

Fase4 1430 kN 1580 kN 2050 kN 2201 kN 1950 kN 1811 kN 1572 kN 

Fase5 1842 kN 2028 kN 2101kN 2393 kN 2251 kN 2122 kN 2048 kN 

Tabel 31. F waarbij de eerste scheurvorming van de verschillende Jasen optreedt. 

Kracht waarbi eerst scheurvormin1 optreedt I kN] 

LEVO-blokje 81 82 83 83N 84 85 

Fase 1 150 kN 300 kN 190 kN 370 kN 377 kN 375 kN 

Fase2 1400 kN 1500 kN 830 kN 2220 kN 1450 kN 1920 kN 

Fase3 1580 kN 1725 kN 1750 kN 1700 kN 1650 kN 1860 kN 

Fase4 1870 kN 2220 kN 2360 kN 2400 kN 2520 kN 2120 kN 

Fase5 2246 kN 2600 kN 2422 kN 2560 kN 2836 kN 2603 kN 

Tabel 32. F waarbij de eerste scheurvorming van de verschillende Jasen optreedt 

In figuur 69 en 70 warden de resultaten van de orienterende drukproeven verduidelijkt door ze 
in grafiekvorm te verwerken. In deze grafieken zijn de fasen twee en drie samengepakt. De 
kleinste krachten waarbij scheurvorming ontstond in fase twee of drie, vermeld in tabel 31 en 
32, zijn in de grafieken verwerkt. 
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Fig. 69. F waarbij de eerste scheurvorming van de verschillende Jasen optreedt, blolqes A en C. 
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Fig. 70. F waarbij de eerste scheurvorming van de verschillende Jasen optreedt, blolqes B. 
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11. lnvloed staalvezels 

Om de invloed van de toegepaste staalvezels op het ontstaan van scheurvorming en op het 
draagvermogen van het LEVO-blokje te bepalen moet er gekeken warden naar de volgende 
punten: 

• Vergelijken bij welke kracht een bepaalde fase optreedt. 
• Vergelijken bij welke kracht een bepaalde vervorming wordt bereikt. 

11.1. Vergeliiken bij welke kracht een bepaalde fase optreedt 

Door te kijken bij welke krachten de verschillende fasen optreden kan de invloed van de 
staalvezels hierop bepaald warden. In tabel 30 zijn de vijf verschillende fasen weergegeven en 
in tabel 31 en 32 zijn de krachten genoteerd waarbij de vijf fasen optreden. 
Bij het analyseren van de invloed van de staalvezels zijn fase 2 en 3 samengepakt. Dit is 
gedaan omdat het ontstaan van deze twee fasen elkaar afwisselen. Bij het samenpakken van 
deze twee fasen is steeds de laagste van de twee waarden aangehouden . 
LEVO-blokje 83 is uit de analyse gelaten omdat dit blokje na het storten niet volledig gedicht 
bleek te zijn. Voor dit blokje is de B3N in de plaats gekomen. 

11.1.1. Analyse fase 1 

Door de toevoeging van de verschillende vezels treedt fase VOOR-/ACHTERAANZICHT 

1, zoals te zien is in tabel 33, later op. De toevoeging van 
30 kg/m3 of 80 kg/m3 staalvezels maakt voor fase 1 geen \ 
verschil uit. Dit kan geconcludeerd warden uit de grote 
schommeling tussen de verschillende waarden. Over het 
toepassen van gefreesde staalvezels, draadstaalvezels of 
een mix van gefreesde staalvezels en kunststofvezels valt / 

~---~---~ 

in deze fase niks te zeggen. Hiervoor is de schommeling 
tussen de verschillende waarden ook te groot. Fig. 71. Fase 1. 

Fa se 1 
30 kg/m3 80 kg/m3 30 kg/m3 80 kg/m3 

blanco gefreesd draad gefreesd draad mix mix 

LEVO -blokJe A1 A2 A3 A4 AS C1 C2 

B 65 220 kN 391 kN 890 kN 718 kN 223 kN 362 kN 253 kN 

LEVO -blokje 81 82 B3N 84 BS 

B 105 150 kN 300 kN 370 kN 377 kN 375 kN 

Tabet 33. Krachten waarbij Jase 1 optreed. 
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11.1.2. Analyse fase 2 & 3 

Door de toevoeging van de verschillende 
vezels treed fase 2/3, zoals te zien in tabel 
34, over het algemeen later op. 8ij de LEVO
blokjes van de sterkteklasse 8105 is een 
duidelijke verbetering te zien, terwijl bij de 
LEVO-blokjes van sterkteklasse 865 dit 
ongeveer gelijk blijft. De waarde van C2 is 
daarbij een hele vreemde en is dan ook niet 

Het LEVO-blokje 

VOOR-/ACHTERAANZICHT ZIJMNZICHT 

\ 

betrouwbaar. Fig. 72. Fase 2. Fig. 73. Fase 3. 
In fase 2/3 is nog geen echte verbetering te zien door de toevoeging van 80 kg/m3 staalvezels 
in plaats van 30 kg/m3 staalvezels. Zo loopt bij het blokje 865 met gefreesde staalvezels de 
waarde sterk op, terwijl bij het blokje 8105 met gefreesde staalvezel deze waarde juist weer 
daalt. 8ij de draadstaalvezel blijven bij de blokjes 865 de waarden gelijk terwijl bij de blokjes 
8105 de waarde weer toeneemt. Door deze schommeling in waarden kun je aannemen dat het 
verschil tussen het toevoegen van 30 kg/m3 of 80 kg/m3 staalvezels in deze fase geen 
significante invloed heeft. De vergelijking van 30 kg/m3 of 80 kg/m3 gemixte vezels wordt 
achterwege gelaten omdat de waarde van C2 niet betrouwbaar is. 
8ij de keuze tussen de gefreesde en de draadstaalvezel in deze fase, krijgt de draadstaalvezel 
de voorkeur. Dit omdat bij drie van de vier vergelijkingen met de gefreesde staalvezel de 
draadstaalvezel een betere uitkomst geeft, zie tabel 34. 

Fase 2 & 3 30 ki /m3 80 k1 /m3 30 kg/m3 80 kg/m3 

blanco gefreesd draad gefreesd draad mix mix 

LEVO-blokje A1 A2 A3 A4 AS C1 C2 

865 1200 kN 1093 kN 1221 kN 1430 kN 1225 kN 1191 kN 654 kN 

LEVO-blokje 81 82 83N 84 85 

8105 1400 kN 1500 kN 1700 kN 1450 kN 1860 kN 

Tabet 34. Krachten waarbij Jase 2 of 3 optreed. 

11 .1.3. Analyse fase 4 

In fase 4 is door de toevoeging van de 
verschillende vezels een heel duidelijke 
verbetering te zien, zie tabel 35. Het verschil 
tussen de toevoeging van 30 kg/m3 of 80 kg/m3 

is bij de gefreesde staalvezels goed te zien, bij 
de draadstaalvezels lopen de waarden echter 
terug. 

ZIJAANZICHT VOOR-/ ACHTERAANZICHT 

-- -

,-- --
I 

Om fase 4 later te laten optreden zou men bij 
gefreesde staalvezels meer kg/m3 moeten Fig. 74. Fase 4. 
toepassen, terwijl men bij draadstaalvezels juist minder kg/m3 moet gebruiken. Het toepassen 
van minder staalvezels is niet logisch, en het is daarom moeilijk een conclusie te verbinden 
aan het toepassen van 30 kg/m3 of 80 kg/m3

. 
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Over het verschil in het toepassen van de draadstaalvezel of de gefreesde staalvezel is in 
deze fase moeilijk iets te zeggen. Bij 30 kg/m3 geeft de draadstaalvezel namelijk een beter 
resultaat dan de gefreesde staalvezel en bij 80 kg/m3 geeft de gefreesde staalvezel een beter 
resultaat dan de draadstaalvezel. 

Fase4 
30 k! /m3 80k1/m3 30 kg/m3 80 kg/m3 

blanco gefreesd draad aefreesd draad mix mix 

LEVO-blokJe A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 

865 1430 kN 1580 kN 2050 kN 2201 kN 1950 kN 1811 kN 1572 kN 

LEVO-blokJe 81 82 83N B4 85 

8105 1870 kN 2220 kN 2400 kN 2520 kN 2120 kN 

Tabel 35. Krachten waarbij Jase 4 optreed. 

11.1.4. Analyse fase 5 

ZIJMNZICHT VOOR-/ACHTERMNZICHT 
In fase 5 is door de toevoeging van de 
verschillende vezels, net als in fase 4, een heel 
duidelijke verbetering te zien, zie tabel 36. 
Het verschil tussen de toevoeging van 30 kg/m3 

of 80 kg/m3 staalvezels is in deze fase goed te 
zien . In figuur 76 is te zien dat fase 5, bij alle 
LEVO-blokjes met 80 kg/m3 staalvezels, bij een 
hogere drukkracht ontstaat dan bij de LEVO- . 
blokjes met 30 kg/m3 staalvezels. Bij het Fig. 75. Fase 5. 

-

-

\ 
v 

-

I \ 

vergelijken van het toepassen van de draadstaalvezel of de gefreesde staalvezel krijgt de 
laatstgenoemde de voorkeur. De keuze voor de gefreesde staalvezel is af te lezen in figuur 76. 

Fase5 
30 k! /m3 80 k! /m3 30 kg/m3 80 kg/m3 

blanco gefreesd draad aefreesd draad mix mix 

LEVO-blokJe A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 

865 1842 kN 2028 kN 2101kN 2393 kN 2251 kN 2122 kN 2048 kN 

LEVO-blokje 81 82 83N B4 85 

8105 2246 kN 2600 kN 2560 kN 2836 kN 2603 kN 

Tabel 36. Krachten waarbij Jase 5 op treed. 
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lnvloed staalvezels fase 5 
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Fig. 76. Invloed staalvezels op ontstaanfase 5. 

11.1.5. Conclusies uit analyse verschillende fasen 

De conclusies uit de analyse van de verschillende fasen zullen in deze paragraaf warden 
samengevat. 

• Door de toevoeging van de verschillende vezels ontstaan alle vijf de fasen pas bij een 
hogere drukkracht. In de fasen 4 en 5 is de invloed van de vezels het grootst. Dit is ook 
wel logisch omdat in deze fasen de grootste trekkrachten optreden en de staalvezels 
hier dus het best tot hun recht komen. 

• Over de toevoeging van 30 kg/m3 of 80 kg/m3 staalvezels valt in de eerste vier fasen 
niet veel te zeggen. Hiervoor schommelen de waarden teveel. Pas bij fase vijf is de 
invloed van 80 kg/m3 staalvezels in plaats van 30 kg/m3 staalvezels te zien. De 
toevoeging van 30 kg/m3 staalvezels levert in de uiterste grenstoestand een verbetering 
van ongeveer 15 % op. De toevoeging van 80 kg/m3 staalvezels levert ongeveer een 
verbetering van 25 % op in de uiterste grenstoestand. 

• Over de keuze tussen het gebruik van draadstaalvezels of gefreesde staalvezels is 
moeilijk iets te zeggen. Bij het vergelijken van de fasen levert namelijk de ene keer de 
draadstaalvezel een beter resultaat en de andere keer de gefreesde staalvezel. 
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11.2. Vergeliiken bij welke kracht een bepaalde vervorming wordt bereikt 

De invloed van de staalvezels op de vervorming van de verschillende LEVO-blokjes kunnen 
we bepalen door te bekijken bij welke kracht een bepaalde vervorming optreedt. 
De gehanteerde vervormingen zijn bepaald aan de hand van toelaatbare scheurwijdtes in de 
gebruiksgrenstoestand. Deze scheurwijdtes zijn weer afhankelijk van de milieuklasse waarin 
het LEVO-blokje zich bevindt, zoals te zien is in de tabellen 37 en 38. 

milieuklasse milieu 

1 droog 

2 vochtig 

3 vochtig met dooizouten 

4 zeewater 

5 (a,b,c of d) agressief (zwak, matig, sterk of zeer sterk) 

Tabel 37. Milieuklassen. 

milieuklasse w[mm]' 

1 0,4 

2 0,3 

3, 4 en 5 0,2 
Tabel 38. Grenswaarden van de scheurwijdte. 

Door de vervormingen te koppelen aan de scheurwijdtes zitten we aan de conservatieve kant 
bij het bepalen van de toelaatbare kracht op de LEVO-blokjes. We zitten aan de conservatieve 
kant omdat de optredende vervorming altijd grater is dan de optredende scheurwijdte. Dit komt 
omdat er ten eerste vaak meerdere scheuren optreden en ten tweede omdat er al vervorming 
is opgetreden voordat de eerste scheur ontstaat. 
Toch is er gekozen voor het koppelen van de vervormingen aan de scheurwijdtes omdat de 
grootte van de scheurwijdtes te moeilijk te bepalen zijn. 

In de tabellen 39 t/m 51 zijn per beproefd LEVO-blokje en bij elke vervormingsmeter de 
krachten genoteerd waarbij een bepaalde vervorming/scheurwijdte werd geregistreerd. 
Daarbij zijn de krachten gemarkeerd bij welke vervormingsmeter (figuur 63) de toelaatbare 
vervorming/scheurwijdte als eerste optrad. 
Aan de hand van deze tabellen zijn vier nieuwe tabellen opgesteld, 52 t/m 55, waarin de 
gemarkeerde waarden zijn genoteerd. Met deze tabellen kan de invloed van de staalvezels op 
de vervormingen bepaald warden. 
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---:;; c-:;;;: ., .. ,._,_.·t'··-···-,. 

LEVO-blokje Kracht waarbij scheurwildte wordt bereikt [kN] 
A1 LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6 LV7 LVS 

w=0,1 mm 1422 1576 1616 1577 1288 1330 1766 1445 

w=0,2mm 1481 1772 1715 1774 1847 1835 1456, 

w=0,3mm 1790 1842 1842 1459 

w=0,4mm 1842 1842 1461 
Tabel 39. Scheurwijdtetabel LEVO-blokje Al . 

LEVO-blokje Kracht waarbi scheurwildte wordt bereikt rkNl 

A2 LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6 LV7 LVS 

w=0,1 mm 1233 1759 1834 1372 790 955 1498 1588 

w=0,2mm 1326 1790 1505 1682 1635 

w=0,3mm 1405 1577 1812 1635 
• w=0,4mm 1510 1633 1834 1648 

Tabel 40. Scheurwijdtetabel LEVO-blokje A2. 

LEVO-blokje Kracht waarbiJ scheurwiJdte wordt bereikt [kNl 
A3 LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6 LV7 LVS 

w=0,1 mm 1544 1775 1764 1703 1151 1114 1763 1213 

w=0,2mm 1873 2045 1690 1505 2062 1470 

w=0,3mm 2005 2101 2101 1540 

w=0,4mm 1552 
Tabel 41. Scheurwijdtetabel LEVO-blokje A3. 

-
LEVO-blokje Kracht waarbil scheurwlldte wordt bereikt rkNl 

A4 LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6 LV7 LVS 

w=0,1 mm n.v.t. 1620 1838 1910 1435 2221 2075 1309 

w=0,2mm 2117 2099 2159 1614 

w=0,3mm 2270 2248 2268 1708 

w=0,4mm 2300 2346 2275 1791 
Tabel 42. Scheurwijdtetabel LEVO-blokje A4. 

" 

LEVO-blokje Kracht waarbil scheurwildte wordt bereikt rkNl 
AS LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6 LV7 LVS 

w=0,1 mm 1874 1797 1858 1884 1340 1066 1314 2030 

w=0,2mm 2010 1918 2010 2262 1565 1599 2079 

w=0,3mm 1948 2073 1751 2210 

w=0,4mm 1988 2048* 1831 2119* 
Tabel 43. Scheurwijdtetabel LEVO-blokje A5. 
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" 
LEVO-blokje Kracht waarbij scheurwiJdte wordt bereikt [kN] 

81 LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6 LV7 LV8 

w=0,1 mm 1528 1503 1699 1748 1793 1931 1764 1611 

w=0,2mm 1641 1629 1803 1841 2040 1782 1746 

w=0,3mm 1775 1766 1824 2052 1787 1773 

w=0,4mm 1833 1909 1793 1827 
Tabet 44. Scheurwijdtetabet LEVO-blokje Bl. 

,, 
LEVO-blokje Kracht waarbij scheurwiJdte wordt bereikt [kN] 

82 LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6 LV7 LV8 

w=0,1 mm 2054 2116 1894 1828 1154 1248 2023 1546 

w=0,2mm 2236 1965 2091 2563 2402 2097 1752 

w=0,3mm 2295 2066 2556 2588 2573 2140 1844 

w=0,4mm 2142 2575 2580 2588 2183 1877 
Tabet 45. Scheurwijdtetabet LEVO-blokje B2. 

LEVO-blokje Kracht waarbiJ scheurwlidte wordt bereikt [kN] 
83 LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6 LV7 LV8 

w=0,1 mm 1991 2131 1704 1886 1784 1488 1725 1756 

w=0,2mm 2143 2271 1943 2342 1898 1953 

w=0,3mm 2007 2401 2047 1990 

w=0,4mm 2117 2023 
Tabet 46. Scheurwijdtetabet LEVO-blokje B3. 

LEVO-blokje Kracht waarblJ scheurwi dte wordt bereikt [kNJ 
83N LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6 LV7 LV8 

w=0,1 mm 2261 2348 1808 2091 1764 1913 2316 

w=0,2mm 2335 2442 2043 2238 1464 2075 2323 

w=0,3mm 2371 2484 2308 1869 2175 2364 

w=0,4mm 2332 2226 2385 
Tabet 47. Scheurwijdtetabet LEVO-btokje B3N. 

. 
LEVO-blokje Kracht waarbij scheurwijdte wordt bereikt [kN] 

84 LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6 LV7 LV8 

w=0,1 mm 2060 1962 2232 2302 2599 2134 2227 1509 

w=0,2mm 2335 2247 2413 2485 2801 2503 1752 

w=0,3mm 2513 2723 2566 1972 

w=0,4mm 2605 2599 2150 
Tabet 48. Scheurwijdtetabet LEVO-btokje B4. 
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LEVO-blokje Kracht waarbij scheurwijdte wordt bereikt [kN] 
85 LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6 LV7 LV8 

w=0,1 mm 2018 2087 1898 1892 2408 2026 2047 1764 

w=0,2mm 2221 2320 1968 1958 2528 2300 2095 1954 

w=0,3mm 2328 2515 2121 1956 

w=0,4mm 2454 2560 2171 1956 
Tabet 49. Scheurwijdtetabet LEVO-btolge B5. 

LEVO-blokje Kracht waarbil scheurwildte wordt bereikt (kNl 

C1 LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6 LV7 LV8 

w=0,1 mm 1638 1640 1543 1547 1148 1106 1675 1131 

w=0,2mm 1768 1767 1667 1589 1768 1742 1322 

w=0,3mm 1816 1861 1984 1874 1829 1456 

w=0,4mm 1929 1973 2102 1859 1499 
Tabet 50. Scheurwijdtetabet LEVO-btokje CJ. 

LEVO-blokje Kracht waarbij scheurwijdte wordt bereikt [kN] 
C2 LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6 LV7 LV8 

w=0,1 mm 1268 1323 1564 1187 8521 1536 1716 976 

w=0,2mm 1465 1739 1602 1177 1579 1744 1074 

w=-0,3 mm 1854 1864 1498 1680 1785 1152 

w=0,4mm 1937 2022 1691 1833 1798 1187 
Tabet 51 . Scheurwijdtetabet LEVO-btolge C2. 

11.2.1. Analyse w = 0,1 mm 

Als we de waarden in tabel 52 met elkaar gaan vergelijken dan kunnen we concluderen dat de 
toevoeging van 30 kg/m3 of 80 kg/m3 staalvezels geen invloed heeft op de vervorming tot 0, 1 
mm. Over het verschil tussen het toevoegen van de gefreesde staalvezel of de 
draadstaalvezel valt vanzelfsprekend ook niks te zeggen. 

w=0,1 mm 30 kc /m3 80 ki /m3 30 kg/m3 80 kg/m3 

blanco gefreesd draad gefreesd draad mix mix 

LEVO-blokje A1 A2. A3 A4 AS C1 C2 

865 1288 kN 790 kN 1114 kN 1309 kN 1066 kN 1106 kN 852 kN 

LEVO-blokje 81 82 83N 84 85 

8105 1503 kN 1154 kN 764 kN 1509 kN 1764 kN 
Tabet 52. Krachten waarbij een vervorming van 0,1 mm optreedt. 
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11.2.2. Analyse w = 0,2 mm 

Als we de waarden in tabel 53 met elkaar vergelijken dan kunnen we concluderen dat de 
toevoeging van 30 kg/m3 staalvezels geen invloed heeft op de vervorming tot 0,2 mm. Door de 
toevoeging van 80 kg/m3 staalvezels is wel een duidelijke verbetering te zien. De toename in 
kracht waarbij dezelfde vervorming/scheurwijdte ontstaat, is ongeveer 10%. Over het verschil 
tussen het toevoegen van de gefreesde staalvezel of de draadstaalvezel is door het 
schommelen van de verschillende waarden niks te zeggen. 

-
30 k! /m3 

w=0,2mm 80 kl /m3 30 kg/m3 80 kg/m3 

blanco aefreesd draad aefreesd draad mix mix 

LEVO-blokje A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 

865 1456 kN 1326 kN 1470 kN 1614 kN 1565 kN 1322 kN 1074 kN 

LEVO-blokie 81 82 83N 84 85 

8105 1629 kN 1752 kN 1464 kN 1752 kN 1954 kN 

Tabet 53. Krachten waarbij een vervorming van 0,2 mm optreedt. 

11.2.3. Analyse w = 0,3 mm 

Als we de waarden in tabel 54 met elkaar vergelijken dan kunnen we concluderen dat zowel 
door de toevoeging van 30 kg/m3 staalvezels als door de toevoeging van 80 kg/m3 staalvezels, 
een verbetering te zien is. De toename in kracht waarbij dezelfde vervorming/scheurwijdte 
ontstaat, is bij 30 kg/m3 ongeveer 3% en bij 80 kg/m3 ongeveer 15%. Als we bij deze 
vervorming de gefreesde staalvezel en de draadstaalvezel met elkaar vergelijken dan geeft de 
draadstaalvezel het beste resultaat. Het verschil tussen de twee is echter maar klein. 

,_~,., "' 

30 k! /m3 

w=0,3mm 80 k! /m3 30 ka/m3 80 ka/m3 

blanco gefreesd draad gefreesd draad mix mix 

LEVO-blokje A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 

865 1459 kN 1405 kN 1540 kN 1708 kN 1751 kN 1456 kN 1152 kN 

LEVO-blokje 81 82 83N B4 85 

8105 1766 kN 1844 kN 1869 kN 1972 kN 1956 kN 

Tabet 54. Krachten waarbij een vervorming van 0,3 mm optreedt. 
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lnvloed staalvezels w = 0,3 mm 

2400 

2200 

2000 

z 
~ 1800 .. .--gefreesd,865 
.s: 
u 
ftl ... ....: ---- draad,865 
'§ 1600 ... 
"C gefreesd, 8105 

1400 ~ draad, 8105 

1200 

1000 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

staalvezels [kg/m3] 

Fig. 77. Invloed staalvezels op ontstaan w = 0,3mm. 

11.2.4. Analyse w = 0,4 mm 

Als we de waarden in tabel 55 met elkaar vergelijken dan kunnen we concluderen dat zowel 
door de toevoeging van 30 kg/m3 staalvezels als door de toevoeging van 80 kg/m3 staalvezels 
een duidelijke verbetering te zien is. De toename in kracht waarbij dezelfde 
vervorming/scheurwijdte ontstaat, is bij 30 kg/m3 ongeveer 10% en bij 80 kg/m3 ongeveer 20%. 
Over het verschil tussen het toevoegen van de gefreesde staalvezel of de draadstaalvezel is 
door het schommelen van de verschillende waarden niks te zeggen. 

w=0,4mm 30 ki /m3 80 kl /m3 30 kg/m3 80 kg/m3 

blanco gefreesd draad gefreesd draad mix mix 

LEVO-blokJe A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 

865 1461 kN 1510 kN 1552 kN 1791 kN 1831 kN 1499 kN 1187 kN 

LEVO-b~ B1 82 83N 84 85 

8105 1793 kN 1877 kN 2226 kN 2150 kN 1956 kN 

Tabel 55. Krachten waarbij een vervorming van 0,4 mm optreedt. 
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lnvloed staalvezels w = 0,4 mm 
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Fig. 78. Invloed staalvezels op ontstaan w = 0,4 mm. 

11.2.5. Conclusies uit verschillende vervormingfasen 

De conclusies die getrokken zijn uit de verschillende vervormingfasen zullen in deze paragraaf 
worden samengevat. 

• De invloed van 30 kg/m3 staalvezels op de vervorming/scheurwijdte van de LEVO
blokjes is te zien vanaf een vervorming van 0,3 mm. De invloed van 80 kg/m3 

staalvezels is al zichtbaar bij een vervorming van 0,2 mm. 

• De toevoeging van 30 kg/m3 staalvezels levert bij een vervorming van 0,3 mm een 
verbetering van 3 % op en b~ een vervorming van 0,4 mm een verbetering van 10 %. Bij 
een toevoeging van 80 kg/m staalvezels levert dit bij een vervorming van 0,2 mm, 0,3 
mm en 0,4 mm respectievelijk een verbetering op van 10 %, 15 % en 20 %. 

69 



.....------------------------- ---·-·· ·--· 

Het LEVO-blokje 

12. Analyse orienterende drukproeven 

12.1. Analyse vervormingen LEVO-blokje 

Tabel 56 t/m 59 en de figuren 79 t/m 90 laten zien hoe de LEVO-blokjes in het begin van de 
orienterende drukproeven vervormen en waar er dus trek- en drukspanningen zitten. 

LEVO-blokje Vervorming [mm] 

A1 LV1 LV2 LV3 LV4 

10 kN -0,00025 0,00013 0,0007 0,00032 

100 kN -0,0037 0,0013 -0,00099 0,0023 

500 kN -0,022 -0,0076 -0,0069 0,0026 

Tabel 56. Vervormingen bij JO, JOO en 500 kN blokje Al. 

Fig. 79. Spanningen blokje Al 
bij JO kN. 

Fig. 80. Spanningen blokje Al 
bij JOO kN. 

LEVO-blokje Vervorming rmml 
A3 LV1 LV2 LV3 LV4 

10 kN 0,00025 0,00013 0,00049 0,00064 

100 kN -0,003 0,00066 0 0,0023 

500 kN -0,012 -0,0004 -0,006 0,0019 

Tabel 57. Vervormingen bij JO, JOO en 500 kN blokje A3. 

Fig. 82. Spanningen blokje A3 bij 
IO kN. 

Fig. 83. Spanningen blokje A3 
bij 100 kN. 

Fig. 81. Spanningen blokje Al 
bij 500 kN. 

Fig. 84. Spanningen blokje A3 
bij 500 kN. 
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LEVO-blokje Vervorrnin mm 
lt-----r----...--"~~ ............ ----1 

AS LV1 LV2 LV3 LV4 

10 kN 0,0015 -0,00066 0,00049 0,00064 

100 kN 0,0025 -0,003 0,0022 0,00064 

500 kN 0,0062 -0,018 0,003 -0,0084 

Tabet 58. Vervormingen bij JO, JOO en 500 kN blokje A5. 

Fig. 85. Spanningen btokje A5 
bij JOkN. 

Fig. 86. Spanningen btokje A5 
bij JOO kN. 

LEVO-blokje •1----~-V_e_rv_o_rrn_i~n ......... m_m...__~---1 
82 LV1 LV2 LV3 LV4 

10 kN 0,00025 0,00026 O 0 

100 kN 0,0025 0,00066 0,0012 -0,0026 

500 kN 0,0045 -0,0047 -0,0047 -0,017 
Tabet 59. Vervormingen bij JO, JOO en 500 kN btokje B2. 

Fig. 88. Spanningen btokje B2 
bij JO kN. 

Fig. 89. Spanningen blokje B2 
bij JOO kN. 

Het LEVO-blokje 

Fig. 87. Spanningen btokje A5 
bij 500 kN. 

Fig. 90. Spanningen btokje B2 
bij 500 kN. 
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Aan de hand van de figuren 79 Um 90 kunnen we concluderen, dat de LEVO-blokjes tijdens 
het beproeven niet uniform belast zijn. Het niet uniform belasten van de LEVO-blokjes, 
verklaart waarom de LVDT's 1, 2, 3, 4, de L VDT's 5, 6 en de LVDT's 7, 8 niet dezelfde 
grafieken laten zien. Toch kunnen we aan de hand van de verkregen grafieken, zie bijlage A, 
drie nieuwe grafieken maken, die een goed beeld geven van het gedrag van het LEVO-blokje 
als dit uniform belast zou worden, zie figuur 91, 92, en 93. 
Figuur 91 laat de verticale vervorming van het LEVO-blokje zien. Bij aanvang van de proef 
laten de vervormingmeters een negatieve vervorming zien door de aanwezige drukkracht op 
het LEVO-blokje. Vanaf een bepaalde drukkracht begint het LEVO-blokje zodanig te 
vervormen dat de zijkanten, de voor- en de achterkant steeds boiler gaat staan. Door deze 
vervorming neemt de negatieve verticale vervorming nog maar minder dan rechtevenredig toe 
en op den duur zelfs af. De rek die nu ontstaat, blijft toenemen totdat de betonnen schil van de 
kern van het LEVO-blokje los scheurt. 

LVDT's 1. 2. 3. 4 bii uniforme belastinq 

t------+--900-+---------- --------------1 

J-+- vervorming J 

vervorming [mm] 

Fig. 91 . Verticale vervorming LEVO-blolges bij uniforme belasting. 

In figuur 92 is de horizontale vervorming van de voor- en achterkant van het LEVO-blokje, bij 
een uniforme belasting, te zien. De getoonde lijn laat zien dat voordat de eerste scheur 
ontstaat de rek langzaam toeneemt, hierna neemt de rek sneller toe en ontstaan er ook 
meerdere scheurtjes. Op het punt dat het LEVO-blokje bijna bezwijkt (in de uiterste 
grenstoestand) ontwikkelt de scheurvorming, vooral aan de zijkanten, zich dusdanig dat de rek 
enorm toeneemt bij een langzaam toenemende drukkracht. Deze rek loopt net zo lang op 
totdat het LEVO-blokje bezweken is in de uiterste grenstoestand. 

72 



Het LEVO-blokje 

L VDT's 5. 6 bij uniforme belastinq 

1--vervorming I 

-0,1 0,25 04 

vervorming [mm] 

Fig. 9 2. Horizontale vervorming voor- en achterkant LEVO-blolqes bij uniforme belasting. 

L VDT's 7. 8 bij uniforme belastinq 

1--vervorming I 

-0 ,1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1 5 

vervorming [mm] 

Fig. 93. Horizontale vervorming zijkanten LEVO-blolqes bij uniforme belasting. 
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In figuur 93 is de horizontale vervorming van de zijka nten van het LEVO-blokje bij een 
zijkanten neemt heel gestaag toe totdat de 
heur ontstaan er snel achter elkaar 

uniforme belasting te zien. De vervorming aan deze 
eerste scheurvorming ontstaat. Vanaf deze eerste sc 
meerdere scheuren, waardoor de rek explosief toene emt en pas stopt als het LEVO-blokje 
bezweken is. 

12.2. Aantal realiseerbare verdiepingen 

Bij het analyseren van de dertien drukproeven is gek eken of er een geschikt LEVO-blokje 
alen. Om dit geschikte blokje te vinden, 
ken in de uiterste grenstoestand en het 

tussen zit om een kantoor van tien verdiepingen te h 
moest er per blokje gekeken warden naar het bezwij 
bezwijken in de gebruiksgrenstoestand. 

Uiterste grenstoestand: 

Bij het bepalen van het aantal haalbare verdiepingen in de uiterste grenstoestand is gekeken 
blokjes. De waarden verkregen uit de 

karakteristieke waarde van de 
naar de uiterste bezwijkkracht van de dertien LEVO-
drukproeven moesten eerst omgezet warden naar de 
drukkracht, F'ck = Fproef - 1,64 x 0,05 x Fproet. Hierbij w ordt Fproet als gemiddelde waarde 
genomen en gaan we uit van een standaardafwijking van 5%. Met behulp van deze 
karakteristieke waarde kunnen we de rekenwaarde v 
F'b = 0,85 F'ck I 1,2. De langeduur-druksterkte staat v 

an de langeduur-druksterkte berekenen, 
ermeld in kolom 2 van tabel 60. Als we 

deze langeduur-druksterkte vergelijken met de waard en uit tabel 2, biz. 34, dan kunnen we het 
aantal realiseerbare verdiepingen bepalen. Het aant 
acht en tien verdiepingen, zie tabel 60. Een sterretje 
dat de uiterst opneembare druksterkte van het LEVO 

al haalbare verdiepingen ligt tussen de 
achter het aantal verdiepingen wil zeggen 
-blokje iets kleiner is dan de rekenwaarde 
schil echter zo klein is en omdat er 
angenomen warden, dat het aantal 

van de drukkracht op het LEVO-blokje. Omdat dit ver 
voldoende veiligheidsfactoren zijn ingebouwd, mag a 
verdiepingen, aangegeven in tabel 60, gewoon geha aid kan warden. 

LEVO-blokje 
Uiterste grenstoestand 

0,85 x F'ck / 1,2 aantal verdiepingen 

A1 1198 kN 8* 

A2 1319 kN 8 

A3 1366 kN 8 

A4 1556 kN 9 

A5 1464 kN 9 

81 1460 kN 9 

82 1691 kN 10 

83 1575 kN 10 

83N 1665 kN 10 

84 1844 kN 10 

85 1693 kN 10 

C1 1380 kN 9* 

C2 1332 kN 8 

Tabel 60. Aantal haalbare verdiepingen. 
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Gebruiksgrenstoestand: 

8ij het analyseren van de toelaatbare drukkracht in de gebruiksgrenstoestand, zijn per 
beproefd LEVO-blokje scheurwijdtetabellen opgezet. In deze scheurwijdtetabellen zijn per 
L VDT de krachten genoteerd waarbij een bepaalde vervorming werd bereikt, zie tabel 39 t/m 
51. We hebben het hier over de vervorming omdat de scheurwijdte van de scheuren, die 
tijdens de proeven zijn ontstaan, niet meetbaar waren. Omdat de vervorming wel meetbaar 
was, is de scheurwijdte gelijk gesteld aan de vervorming die optrad. Door deze aanname 
zullen de krachten, waarbij een bepaalde maximum scheurwijdte (afhankelijk van de 
milieuklasse) wordt bereikt, aan de conservatieve kant zijn . Dit komt omdat ten eerste een 
vervorming nog niet direct een scheur betekend en ten tweede omdat er zich vaak meerdere 
Scheuren ontwikkelen dan een. 
Door nu de verkregen waarden om te rekenen naar de rekenwaarde van de langeduur
druksterkte kunnen deze vergeleken worden met drukkrachten op het LEVO-blokje in de 
bruikbaarheidsgrenstoestand (tabel 2, belastingscombinatie 3). Aan de hand hiervan kunnen 
twee algemene tabellen worden opgesteld waarin het aantal haalbare verdiepingen per 
toelaatbare scheurwijdte te zien is, zie tabel 61 en 62. Een sterretje achter het aantal 
verdiepingen betekend hetzelfde als in tabel 60. 

Aantal rea/iseerbare verdiepingen: 

Om het aantal realiseerbare verdiepingen te kunnen bepalen zullen we tabel 60 moeten 
vergelijken met tabel 61/62. Verder moeten we weten in welke milieuklasse het LEVO-blokje 
valt. Over het algemeen zal dit milieuklasse 2 zijn , wat inhoudt dater een maximale 
scheurwijdte mag optreden van 0,3 mm. 
Uit de vergelijking van de tabellen blijkt dan, dat met de LEVO-blokjes 83, 84, en 85 tien 
verdiepingen gehaald kunnen warden. 

8ruikbaarheids grenstoestand 
,. 

LEVO-blokje w=0,1 mm w=0,2mm 
0,85 x F'ck / 1,2 aantal verdiepingen 0,85 x F'ck / 1,2 aantal verdiepingen 

A1 838 kN 7 947kN 8* 

A2 514 kN 5* 862 kN 7 

A3 724 kN 6 956kN 8 

A4 851 kN 7 1050 kN 8 

AS 693 kN 6 1018 kN 8 

81 977 kN 8 977 kN 8 

82 750 kN 6 750 kN 6 

83 968 kN 8 968 kN 8 

83N 497 kN 4 497 kN 4 

84 981 kN 8 981 kN 8 

85 1147 kN 9 1147 kN 9 

C1 719 kN 6 860 kN 7 

C2 554 kN 5 698 kN 6 

Tabet 61 . Aantal haalbare verdiepingen bij w = 0,1 mm en w = 0,2 mm. 
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·, ' 8ruikbaarheids grenstoestand 

LEVO-blokje w=0,3mm w=0,4mm 

0,85 x F'ck / 1,2 aantal verdiepingen 0,85 x F'ck / 1,2 aantal verdiepingen 

A1 949 kN 8* 950 kN 8* 

A2 914 kN 7 982 kN 8 

A3 1001 kN 8 1009 kN 8 

A4 1111 kN 9 1165 kN 9 

AS 1139 kN 9 1191 kN 9 

81 1148 kN 9 1166 kN 9 

82 1199 kN 9 1221 kN 9 

83 1294 kN 10 1315 kN 10 

83 1215 kN 9 1447 kN 10 

84 1282 kN 10 1398 kN 10 

85 1272 kN 10 1272 kN 10 

c~ 947 kN 8* 975 kN 8 

C2 749 kN 6 772 kN 6 

Tabel 62. Aantal haalbare verdiepingen bij w = 0,3 mm en w = 0,4 mm. 
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13. lnvloed van trek op LEVO-blokje 

Tot nu toe hebben we, in de voorafgaande hoofdstukken, alleen het LEVO-blokje onder 
invloed van druk bekeken. In de praktijk wordt het LEVO-blokje echter ook op trek belast. 
Omdat deze trek het draagvermogen van het LEVO-blokje negatief kan be"lnvloeden is het nog 
maar de vraag of met het LEVO-blokje tien verdiepingen real iseerbaar zijn . In dit hoofdstuk zal 
daarom een beschouwing worden gegeven over de invloed van trek op het draagvermogen 
van het LEVO-blokje. 

13.1. Trek in LEVO-blokje 

Door windbelasting op de langsgevel en de schijfwerking van de vloer ontstaat er een 
trekkracht in de wanden en in het LEVO-blokje. Deze trekkracht wordt met een stek-dook 
verbinding overgebracht van de wand naar het LEVO-blokje en omgekeerd . Een deel van 
deze trekkracht zal worden overgebracht door de mortelvoeg tussen het LEVO-blokje en de 
wanden. Dit gebeurd door afschuiving, zie figuur 94. Het andere deel van de trekkracht wordt 
overgebracht door stekken, die vanuit de wanden onder het LEVO-blokje, door het blokje heen 
lopen en in de wanden boven het LEVO-blokje steken. De trekkracht wordt overgebracht door 
het ontstaan van drukdiagonalen, zie figuur 95. 
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Fig. 94. Overbrengen trek door mortelvoeg. Fig. 95. Overbrengen trek door stek. 

77 



Het LEVO-blokje 

13.2. lnvloed trek op draagvermogen LEVO-blokje 

In de experimentele fase hebben we gezien dat druk op het LEVO-blokje zorgt voor 
trekspanningen tussen de kern en de schil van het blokje. Worden deze trekspanningen te 
groat dan komt de schil las van kern en bezwijkt het LEVO-blokje. Dit mechanisme is te zien in 
figuur 96. 
Naast deze aanwezige drukbelasting ontstaan er door windbelasting op de langsgevel 
trekkrachten in het LEVO-blokje en in de wanden. De trekkrachten die in het LEVO-blokje 
ontstaan warden opgenomen door vier horizontale haarspelden met een diameter van 12 mm. 
De trekkracht wordt dus opgenomen door de kern van het LEVO-blokje en eventuele 
scheurvorming zal optreden in het midden van het blokje, zie figuur 97. 
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Fig. 96. Mechanisme dat ontstaat bij druk Fig. 97. Mechanisme dat ontstaat bij trek 

Omdat de trekkracht wordt opgenomen door de kern van het LEVO-blokje heeft deze 
trekkracht geen invloed op het bezwijken van het blokje in de uiterste grenstoestand. De 
trekspanningen tussen de kern en de schil van het LEVO-blokje warden namelijk niet grater 
door de trekkracht in het blokje. 
Op het bezwijken in de gebruiksgrenstoestand heeft de trekkracht in het LEVO-blokje wel 
invloed. Door deze trekkracht wordt namelijk de scheurwijdte in de horizontale langsrichting 
vergraot. Om nu de invloed van de trekkracht, op het draagvermogen van het LEVO-blokje in 
de gebruiksgrenstoestand, te kunnen bepalen moeten we eerst de maximale scheurwijdte in 
het LEVO-blokje berekenen. De maximaal optredende scheurwijdte zullen we per verdieping 
berekenen. Dit doen we omdat de trekkracht in het LEVO-blokje per extra verdieping grater 
wordt. 

78 



1 - ---

Het LEVO-blokje 

Berekening van de scheurwijdte: 

w = 0,8 x Oa x L\I x 10-5 (VB 1974/1984, art. E-508.1) 

waarin: 

cra = getalwaarde van de optredende staaltrekspanning in N/mm2 

Oa =TI Aa 
T = trekkracht in het LEVO-blokje, zie tabel 63. 
Aa = 4 x 7t x 62 = 452,4 mm2 

n = aantal 
Prep [kN/m2

] qd[kN/m] Md[kNm] T [kN] a. [N/mm2
] verdiepingen 

1 0,880 3,08 718,5 62,4 137,9 

2 1,026 3,59 837,5 72,7 160,7 

3 1,166 4,08 951 ,8 82,6 182,6 

4 1,264 4,42 1031 , 1 89,5 197,8 

5 1,339 4,69 1094, 1 95,0 210,0 
.. .. 

6 1,415 4,95 1154,7 100,2 221 ,5 

7 1,469 5,14 1199, 1 104, 1 230,1 

8 1,523 5,33 1243,4 107,9 238,5 

9 1,566 5,48 1278,4 111,0 245,4 

10 1,609 5,63 1313,4 114,0 252,0 

Tabel 63. Trekkrachten op LEVO-blokje in bruikbaarheidsgrenstoestand. 

L\I = ~2 X (2 X C + ~3 X 0km / We) $ 10 X ~2 X 0km 

~2 = 1,0 voor geribd betonstaal 
c = de betondekking op de beschouwde staven van de hoofdwapening = 25 mm 
~3 = 8 bij belasting op trek 
0km = gemiddelde kenmiddellijn = 12 mm 
We = (Aa I Abe) x 100 = het effectieve wapeningspercentage 

= (452,4 I 27750) x 100 = 1,63 % 
Aa = 4 x n x 62 = 452,4 mm2 

Abe =bx he= 150 x 185 = 27750 mm2 

b = breedte van de effectieve betondoorsnede = 150 mm 
he = 8 x 0km + c $ht - x = 2 (wapening boven en onder in het blokje) x (8 x 12 + 25) 

= 242 mm $ 185 mm ~ 185 mm 
ht = totale hoogte = 185 mm 
x = betondrukzone = 0 mm 

L\I = 1,0 x (2 x 25 + 8 x 12 I 1,63) = 109 mm$ 10 x 1,0 x 12 = 120 mm 

De scheurwijdte die ontstaat door de trekkracht in de LEVO-blokjes, is in tabel 64 per 
verdieping te zien. 

79 



r 
Het LEVO-blokje 

n = aantal 
w[mm] 

verdleolnaen 

1 0,120 

2 0,140 

3 0,159 

4 0,172 

5 0,183 

6 0,193 

7 0,201 

8 0,208 .. 

9 0,214 

10 0,220 

Tabel 64. Scheurwijdte door trek. 

Door het superponeren van de berekende scheurwijdtes in tabel 64 en de 
vervorming/scheurwijdtes gevonden tijdens de proeven kunnen we de kracht bepalen waarbij 
een bepaalde maximale scheurwijdte optreed, zie tabel 65 Um 71 . 
In deze tabellen zijn alleen de vervormingsmeters L V5 en L V6 opgenomen. Dit is gedaan 
omdat de trekkracht in het LEVO-blokje in de horizontale langsrichting werkt en dus voor 
scheurvorming aan de voor- en achterkant van het blokje zorgt. En omdat de meters L V5 en 
L V6 de vervorming in de horizontale langsrichting hebben gemeten moeten we de 
waarnemingen van deze meters gebruiken. 
Aan de hand van een voorbeeld , zullen we laten zien hoe de krachten zijn bepaald waarbij een 
bepaalde maximale scheurwijdte wordt bereikt. 

Voorbeeld met LEVO-b/okje A 1: 

In tabel 62 is te zien dat in de gebruiksgrenstoestand met LEVO-blokje A 1, 7 verdiepingen 
realiseerbaar zijn. Kijken we nu in tabel 64 dan zien we dat er door de trekkracht in het LEVO
blokje een scheurwijdte ontstaat van 0,201 mm. Dit betekend dat als er een maximale 
scheurwijdte van 0,3 mm (milieuklasse 2) mag ontstaan, er nog 0,3 mm - 0,201 mm= 0,099 
mm bij mag komen voordat we het LEVO-blokje als bezweken beschouwen. Uit de 
waarnemingen van de drukproef met LEVO-blokje A 1 kunnen we de kracht bepalen waarbij 
een vervorming van 0,099 mm is opgetreden. Bij vervormingsmeter LV5 blijkt dit 1288 kN te 
zijn en bij vervormingsmeter LV6 is dit 1330 kN . De drukkracht gemeten met LV5 is in dit geval 
maatgevend. 
Als er in de tabellen 65 Um 71 een deelstreepje staat dan betekend dit dater geen kracht was 
waarbij de maximale scheurwijdte werd bereikt. 

Kracht waarbij scheurwijdte wordt Kracht waarbij scheurwijdte wordt 
LEVO-blokje bereikt [kN] LEVO-blokje bereikt [kN] 

A1 LV5 LV6 A2 LV5 LV6 

w = 0,3 mm 1288 1330 w=0,3mm 789 947 

w=0,4mm 1847 I w=0,4mm I 1975 

Tabel 65. Scheurwijdtetabel LEVO-blolqe A l en A2 onder invloed van trek. 
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Kracht waarbij scheurwijdte wordt Kracht waarbij scheurwijdte wordt 
LEVO-blokje bereikt lkNl LEVO-blokje bereikt [kN] 

' Al LVS LV6 A4 LVS LV6 

w=0,3mm 1079 1022 w=0,3mm 1264 2203 

w=0,4mm 1664 1493 w=0,4mm 2311 I 
Tabel 66. Scheurwijdtetabel LEVO-blolge A3 en A4 onder invloed van trek. 

Kracht waarbij scheurwljdte wordt 
LEVO-blokje bereikt [kN] 

AS LVS LV6 

w=0,3mm 1207 986 

w=0,4mm 2176 1488 
Tabel 67. Scheurwijdtetabel LEVO-blolge A5 onder invloed van trek. 

Kracht waarblj scheurwijdte wordt Kracht waarblj scheurwijdte wordt 
LEVO-blokje berelkt [kN] LEVO-blokje berelkt [kN] 

81 LVS LV6 82 LVS LV6 

w=0,3mm 1783 1911 w=0,3mm 997 979 

w=0,4mm I 2023 w=0,4mm 2430 2384 
Tabel 68. Scheurwijdtetabel LEVO-blolge Bl en B2 onder invloed van trek. 

Kracht waarbij scheurwljdte wordt Kracht waarbij scheurwijdte wordt 
LEVO-blokje bereikt [kN] LEVO-blokje bereikt [kN] 

83 LVS LV6 83N LVS LV6 

w=0,3mm 1325 1396 w=0,3mm I 650 

w=0,4mm 2320 I w=0,4mm I 1299 
Tabel 69. Scheurwijdtetabel LEVO-blolge BJ en BJN onder invloed van trek. 

Kracht waarbij scheurwljdte wordt Kracht waarbij scheurwijdte wordt 
LEVO-blokje bereikt [kN] LEVO-blokje bereikt [kN] 

B4 LVS LV6 85 LVS LV6 

w=0,3mm 2533 1906 w=0,3mm 2394 1970 

w=0,4mm 2770 I w=0,4mm 2487 2260 
Tabel 70. Scheurwijdtetabel LEVO-blokje B4 en B5 onder invloed van trek. 

Kracht waarbij scheurwijdte wordt Kracht waarbij scheurwijdte wordt 
LEVO-blokje bereikt [kN] LEVO-blokje bereikt [kN] 

C1 LVS LV6 C2 LVS LV6 

w=0,3mm 1110 1097 w=0,3mm 442 402 

w=0,4mm 1481 1766 w=0,4mm 614 605 
Tabel 71. Scheurwijdtetabel LEVO-blolge Cl en C2 onder invloed van trek. 
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Als we de maatgevende krachten uit de tabellen 65 Um 71 omrekenen naar de rekenwaarde 
van de langeduur-druksterkte dan kunnen we deze waarden vergelijken met de waarden uit 
belastingscombinatie 4 in tabel 2 op biz. 34. Door deze waarden te vergelijken kunnen we het 
aantal realiseerbare verdiepingen bepalen, zie tabel 72. 
Om nu de invloed van de trekkracht op het draagvermogen van het blokje te bepalen 
vergelijken we het aantal realiseerbare verdiepingen uit tabel 62 met het aantal realiseerbare 
verdiepingen in tabel 72. Voor het gemak zijn de waarden uit tabel 62 ook in tabel 72 te 
vinden. Als de waarde, voor het aantal realiseerbare verdiepingen, in tabel 72 groter is dan de 
waarde uit tabel 62 dan wil dit zeggen dat de scheurvorming aan de kopse kanten van het 
LEVO-blokje maatgevend is. In de meeste gevallen was bij de drukproeven de scheurvorming 
aan de kopse kanten van het LEVO-blokje maatgevend voor het bezwijken in de 
gebruiksgrenstoestand. Is de waarde, voor het aantal realiseerbare verdiepingen, in tabel 72 
nu kleiner dan de waarde uit tabel 62 dan wil dit zeggen dat de scheurvorming aan de voor- en 
achterkant van het LEVO-blokje maatgevend is of maatgevend is geworden. 

8ruikbaarheids grenstoestand 

LEVO-blokje w=0,3mm w=0,4mm 
0,85 x F'ck I aantal n 0,85 x F'ck I aantal n 

1,2 verdiepingen uit tabel 62 1,2 verdiepingen uit tabel 62 

A1 838 kN 8* 7 1201 kN 10 7 

A2 513 kN 5 7 1284 kN 10 8 

A3 665 kN 6 8 971 kN 9* 8 

A4 822 kN 7 9 1503 kN 10 9 

AS 641 kN 6 9 968 kN 9* 9 

81 1159 kN 10 9 1315 kN 10 9 

82 637 kN 6 9 1550 kN 10 9 

83 862 kN 8 10 1509 kN 10 10 

83N 423 kN 4 9 845 kN 8* 10 

84 1239 kN 10 10 1801 kN 10 10 

85 1281 kN 10 10 1470 kN 10 10 

C1 713 kN 7* 7 963 kN 9* 8 

C2 261 kN 3 6 393 kN 4 6 
Tabel 72. Aantal haalbare verdiepingen bij w = 0,3 mm en w = 0,4 mm onder invloed van trek. 

We zien dat in milieuklasse 2, w = 0,3 mm, de trekkracht een redelijk grote invloed heeft op het 
aantal realiseerbare verdiepingen. Ondanks deze invloed is er met de LEVO-blokjes 84 en 85 
een gebouw van tien verdiepingen realiseerbaar. 
Als we naar het LEVO-blokje in milieuklasse 1, w = 0,4 mm, kijken dan zien we dat de invloed 
van de trekkracht op het aantal realiseerbare verdiepingen erg klein is. Met de LEVO-blokjes 
83, 84 en 85 is een gebouw van tien verdiepingen realiseerbaar. 
Over de precieze invloed van de trekkracht op het draagvermogen van het LEVO-blokje valt 
moeilijk iets te zeggen . Dit komt omdat het hier om orienterende drukproeven gaat en omdat 
de waarden teveel schommelen. Wil men de exacte invloed van de trekkracht bepalen dan 
zullen er per LEVO-blokje meerdere proeven gedaan moeten worden en zal het blokje tijdens 
de proef zowel op druk als op trek belast moeten worden . 
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14. Gedrag wanden bij LEVO-knooppunt 

In het LEVO-knooppunt zijn, naast het LEVO-blokje en de mortelvoeg, de wanden van 
essentieel belang voor het bereiken van de gewenste tien verdiepingen. Vooral de hoeken van 
de wanden, waar de wanden op de LEVO-blokjes steunen, zijn een kritiek punt. 
In de hieronder volgende paragrafen zullen we twee belastingsituaties in de uiterste 
grenstoestand en twee belastingsituaties in de gebruiksgrenstoestand bekijken. Deze zijn van 
belang voor het bepalen van het aantal haalbare verdiepingen. De eerste belastingsituatie 
bekijkt het gedrag van de wand bij een maximale verticale belasting, zie figuur 98. Bij de 
tweede belastingsituatie wordt het gedrag van de wand bekeken bij een maximale horizontale 
belasting en een momentane veranderlijke verticale belasting, zie figuur 99. In figuur 100 en 
101 zijn de twee belastingssituaties in de gebruiksgrenstoestand te zien. 

785 l 7 85 kN 

Fig. 98. Belastingsituatie 1. 

62 1 l 62 1 kN 

Fig. 100. Belastingsituatie 3. 

14.1. Belastingsituatie 1 

684 kN I 

I 86 kN .. ... 

... 
I 86 k N 

1684 kN 

.. 86 kN I ... 

... 
86 kN I 

Fig. 99. Belastingsituatie 2. 

553 kN I 

I 57 kN .. ... 

... 
I 57 kN 

1553 kN 

.. 57 kN I ... 

... 
57 kN I 

Fig. 101. Belastingsituatie 4. 

Bij een standaard LEVO-kantoor, van tien verdiepingen hoog, heeft de maatgevende wand 
een maximale oplegdruk van 785 kN, zie figuur 98. De wanden van het LEVO-kantoor worden 
uitgevoerd in de betonsterkteklasse 865. Dit zou betekenen dat de wanden theoretisch een 
kracht op kunnen nemen van 140 mm x 110 mm (oppervlakte voegmortel) x 39 N/mm2 = 601 
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kN . Hiermee zou een LEVO-kantoor van zeker zeven (515 kN , tabel 2) en bijna acht (605 kN, 
tabel 2) verdiepingen gerealiseerd kunnen worden. 
Het gedrag van de wand boven en onder het LEVO-blokje kunnen we vergelijken met het 
gedrag van het LEVO-blokje. Deze vergelijking mogen we maken om de volgende redenen: 
• Uit symmetrisch oogpunt. Het enige verschil met het LEVO-blokje is de hoogte van de 

wand en het feit dat de drukkracht zich in de wand meer kan verspreiden. Deze 
verspreiding zal direct boven het LEVO-blokje niet veel groter zijn als de verspreiding in het 
LEVO-blokje. Om deze reden kunnen we aannemen dat het gedrag van de wand boven en 
onder het LEVO-blokje overeenkomt met het gedrag van het LEVO-blokje. 

• De wapening in het LEVO-blokje komt overeen met de wapening in de hoek van de wand. 
Het kan voorkomen dat er in de wand voor een grotere diameter aan trekwapening wordt 
gekozen om niet teveel rek in de wand te laten ontstaan. Hierdoor zou de diameter van de 
toegepaste wapening in de wand groter zijn als in het LEVO-blokje. Het toepassen van een 
grotere diameter trekwapening in de wand komt de wand echter ten goede omdat bij 
eenzelfde drukkracht er een kleinere scheurwijdte zal optreden. 

• Nog een reden om aan te nemen dat het gedrag overeenkomt vinden we als we kijken naar 
de experimentele proef met LEVO-blokje A 1, dat net als de wanden een betonsterkteklasse 
van 865 heeft en waar geen staalvezels zijn toegepast. Uit de proefresultaten van dit blokje 
blijkt namelijk dat de opneembare drukkracht (1198 I 2 = 599 kN) overeenkomt met de 
berekende theoretisch opneembare drukkracht (601 kN) van de wand . 

Aan de hand van deze aanname kunnen we ons een beeld vormen van het scheurpatroon dat 
optreed in de hoeken van de wand . Het scheurpatroon is verdeeld in drie fasen en is te zien in 
figuur 102, 103 en 104. In fase 1 zal er scheurvorming ontstaan ter hoogte van de randen van 
de mortelvoeg en in het midden van de mortelvoeg. De scheuren aan de randen van de 
mortelvoeg ontstaan omdat de schuifspanningen tussen de verticale vlakken van de wand 
boven de mortelvoeg en het deel van de wand net naast de mortelvoeg te groot worden. De 
scheurvorming in het midden van de mortelvoeg ontstaat omdat er hier een grotere 
drukspanning heerst dan in de rest van het vlak boven de mortelvoeg. Deze grotere 
drukspanning ontstaat door de toegepaste stekverbinding. Dit komt omdat de stek stijver is 
dan de rest van de verbinding en er hierdoor een concentratie van drukkracht rond de stek 
ontstaat. 
In fase 2 ontstaan er horizontale scheuren aan de zijkanten van de hoek van de wand . Deze 
scheuren ontstaan omdat de trekspanningen in de schil rondom de wand boven de mortelvoeg 
te hoog worden. De trekspanningen ontstaan doordat de wand boven de mortelvoeg naar 
buiten toe wil vervormen . Hij wil als het ware bol gaan staan. 
In fase 3 heeft het scheurpatroon zich volledig ontwikkeld en bezwijkt de wand. 

ZJJA.ANZ]Q-ff ZJJA.ANZJQ-ff ZJJIVlNZIQ-ff 

Fig. 102. Fase 1. Fig. 103. Fase 2. Fig. 104. F ase 3. 
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Om met deze wanden toch tien verdiepingen te halen dienen er, ter plaatse van de oplegging 
met de LEVO-blokjes, stalen schoenen in de wand te warden opgenomen, zie figuur 105. Door 
een stalen schoen, met de afmetingen zoals getekend in figuur 105, in de hoeken van de wand 
op te nemen, kan er een drukkracht van 180 mm x 150 mm x 39 N/mm2 = 1053 kN warden 
opgenomen. Dit is ruim voldoende om de oplegdruk van 785 kN, die ontstaat bij tien 
verdiepingen, op te kunnen nemen. In het midden van de wanden dient er een U-vormig stalen 
profiel opgenomen te warden om de drukkracht bij tien verdiepingen op te kunnen nemen, zie 
figuur 106. 

Fig. 105. Sta/en schoen in hoek van wand. Fig. 106. Sta/en U-vormig pro fie! in midden van wand. 

14.2. Belastingsituatie 2 

Als we kijken naar belastingsituatie 2 dan zien we dat, bij een LEVO-kantoor van tien 
verdiepingen, de maatgevende wand een maximale oplegdruk van 684 kN heeft. Omdat in 
deze belastingsituatie de windbelasting als extreem wordt aangenomen moet de wanden ook 
een horizontaalkracht van 171 kN kunnen opnemen. Dit betekend dat de wand direct boven en 
direct onder het LEVO-blokje een trekkracht van 86 kN moet opnemen, zie figuur 99. 
Omdat we mogen aannemen dat het gedrag van de wand boven en onder het LEVO-blokje 
hetzelfde is als het gedrag van het LEVO-blokje, zal de trekkracht in het LEVO-blokje, in de 
uiterste grenstoestand, niet leiden tot het eerder bezwijken van de wand. De trekkracht wordt 
namelijk opgenomen door de kern van de wand . 
De wand kan daarom dezelfde drukkracht opnemen als in belastingssituatie 1, namelijk 601 
kN. Met die opneembare kracht kan een standaard LEVO-kantoor van acht verdiepingen 
gerealiseerd warden. 

601 kN > 1055,2 I 2 = 528 kN (zie tabel 2, belastingscombinatie C1 ;gunsu9) 

Om tien verdiepingen te kunnen realiseren moeten er stalen schoenen en een stalen U-vormig 
profiel in de wand opgenomen word en, zie figuur 105 en figuur 106. 
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14.3. Belastingsituatie 3 

In belastingssituatie 3 krijgt de maatgevende wand, bij een standaard LEVO-kantoor van tien 
verdiepingen, te maken met een oplegdruk van 621 kN. De scheurvorming die door deze 
kracht ontstaat, mag in milieuklasse 2 niet groter zijn dan 0,3 mm en in milieuklasse 1 niet 
groter zijn dan 0,4 mm. Omdat we mogen aannemen dat het gedrag van de wand direct boven 
het LEVO-blokje hetzelfde is als het gedrag van het LEVO-blokje, kunnen we tabel 62 
gebruiken om het aantal realiseerbare verdiepingen te bepalen. In deze tabel moeten we 
kijken naar LEVO-blokje A1 omdat dit blokje dezelfde eigenschappen heeft als de wand, 
namelijk betonsterkteklasse 865 en zonder de toevoeging van staalvezels. We zien in tabel 62 
dat er zeker zeven verdiepingen gerealiseerd kunnen worden en bijna acht verdiepingen. Dit 
scheelt namelijk maar 8 kN (957 - 949 = 8, kracht uit tabel 2 vergeleken met de kracht uit tabel 
62). Aangezien in de wand wapeningsstaven met een diameter van 16 mm zijn opgenomen 
i.p.v. een diameter van 12 mm en er voldoende veiligheidsfactoren zijn ingebouwd kunnen we 
aannemen dat acht verdiepingen realiseerbaar zijn. 
Om tien verdiepingen te kunnen realiseren zal de scheurvorming beperkt moeten worden. Dit 
kan men doen de stalen schoenen en het stalen U-vormig profiel , zie figuur 105 en figuur 106, 
in de wand boven en onder de LEVO-blokjes toe te passen. Door het toepassen hiervan kan 
de wand grotere trekspanningen opnemen en treedt er een grotere spreiding van drukkracht 
op. Als gevolg hiervan treedt er een kleinere scheurwijdte op. Andere mogelijkheden om de 
scheurwijdte te beperken zijn het toepassen van een groter wapeningspercentage in de wand 
en het verkleinen van de toegepaste diameters van de wapeningstaven in de wand . 

14.4. Belastingsituatie 4 

Als we kijken naar belastingsituatie 4 dan zien we dat, bij een LEVO-kantoor van tien 
verdiepingen, de maatgevende wand een maximale oplegdruk van 553 kN heeft. Omdat in 
deze belastingsituatie de windbelasting als extreem wordt aangenomen moet de wanden ook 
een horizontaalkracht van 114 kN kunnen opnemen. Dit betekend dat de wand direct boven en 
direct onder het LEVO-blokje een trekkracht van 57 kN moet opnemen. 
In de wand ontstaat door deze trekkracht van 57 kN de volgende scheurwijdte: 

w 
w 

= 0,8 x a~ x ~Ix 10-5 

= 0,8 x 141 ,76 x 135 x 10-5 = 0,15 mm< 0,3 mm 

waarin: 

(VB 197 4/1984, art. E-508.1) 
(milieuklasse 2) 

aa = getalwaarde van de optredende staaltrekspanning in N/mm2 

Oa =TI Aa = 57 x 103 
/ 402,1=141 ,76 N/mm2 

T = 0,5 x (1313,4 / (0,8 x 14,4)) = 57 kN 
Aa = 2 x 7t x 82 =402,1 mm2 

~I = ~2 X (2 X C + ~3 X 0km I We) ~ 10 X ~2 X 0km 

~2 = 1,0 voor geribd betonstaal 
c = de betondekking op de beschouwde staven van de hoofdwapening = 30 mm 
~3 = 8 bij belasting op trek 
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0km = gemiddelde kenmiddellijn = 16 mm 
We = (Aa I Abe) x 100 = het effectieve wapeningspercentage 

= (402,1I23700) x 100 = 1,70 % 
Aa = 2 x 7t x 82 = 402 1 mm2 

Abe =bx he= 150 x 1S8 = 23700 mm2 

b = breedte van de effectieve betondoorsnede = 150 mm 
he = 8 x 0km + t ~ ht - x = (8 x 16 + 30) = 158 mm ~ 3500 mm ~ 158 mm 
ht = totale hoogte = 3500 mm 
x = betondrukzone = 0 mm 

~I = 1,0 x (2 x 30 + 8 x 16 I 1,70) = 135 mm~ 10 x 1,0 x 16 = 160 mm 

Als er een scheurwijdte van 0, 15 mm ontstaat in de wand door de trekkracht van 57 kN dan 
mag er door de drukkracht nog 0, 15 mm bijkomen in milieuklasse 2 en 0,25 mm in 
milieuklasse 1. Omdat de wand hetzelfde gedrag vertoont als het LEVO-blokje mogen we in de 
waarnemingen van de drukproef met LEVO-blokje A 1 opzoeken bij welke drukkracht een 
scheurwijdte van 0, 15 mm ontstond en bij welke drukkracht een scheurwijdte ontstond van 
0,25 mm. Deze krachten staan vermeld in tabel 73. 

Kracht waarblj scheurwijdte wordt 
LEVO-wand bereikt [kN] 

LVS LV6 

w=0,3mm 1827 I 

w=0,4mm I I 
Tabel 73. Scheurwijdtetabel LEVO-wand. 

De maatgevende drukkracht rekenen we om naar de rekenwaarde van de langeduur
druksterkte en door de verkregen waarde te vergelijken met de waarden uit tabel 2, 
belastingscombinatie 4, kunnen we het aantal realiseerbare verdiepingen bepalen . 

F'ck = Fproef - 1,64 X 0,05 X Fproef 
= 1827 - 1,64 x 0,05 x 1827 
= 1677, 19 kN 

F'b = 0,85 x F'ck I 1,2. 
= 0,85x1677,19I1,2 
= 1188 kN 

1188 kN > 1104,84 kN ~ 10 verdiepingen 

We moeten er wel rekening mee houden dat de scheurvorming aan de kopse kant van de 
wand maatgevend kan zijn. In dit geval treedt er aan de kopse kant een scheurwijdte van 0,3 
mm op bij 1459 kN en een scheurwijdte van 0,4 mm bij 1461 kN. Omdat de scheurwijdtes bijna 
tegelijk optreden houden we 1459 kN aan. De rekenwaarde van de langeduur-druksterkte is 
dan 949 kN wat betekend dat een standaard LEVO-kantoor van acht verdiepingen 
gerealiseerd kan worden (tabel 2, belastingscombinatie 4). 
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Om tien verdiepingen te kunnen realiseren zal, net als bij belastingssituatie 3, de 
scheurvorming beperkt moeten worden. Dit kan op dezelfde manier gebeuren als bij 
belastingssituatie 3 is aangegeven. 

14.5. Conclusies 

Als we alle belastingssituaties naast elkaar bekijken dan kunnen we concluderen dat met 
wanden van de betonsterkteklasse 865 een standaard LEVO-kantoor van acht verdiepingen 
gerealiseerd kan worden. Wil men tien verdiepingen bereiken, dan moeten er in de hoeken 
van de wanden stalen schoenen worden opgenomen en in het midden van de wanden moet 
een stalen U-vormig profiel worden opgenomen. Met deze stalen profielen kan de maximaal 
opneembare drukkracht van de wand worden vergroot en kan de scheurwijdte van de wand 
boven en onder de LEVO-blokjes worden beperkt. Deze voorzieningen moeten aangebracht 
worden op de eerste en tweede verdieping van een tien verdiepingen tellend standaard LEVO
kantoor. 
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15. LEVO-variant 

Aan de hand van de bevindingen en conclusies getrokken uit het onderzoek naar het LEVO
blokje is er gekeken of er een logische en misschien meer geschikte variant is op het 
bestaande LEVO-blokje. In de volgende paragraaf zullen we de gevonden LEVO-variant 
bespreken. 

15.1. De LEVO-variant 

Algemeen: 

Als we naar het oorspronkelijke LEVO-blokje kijken dan zien we dat de schil van dit blokje 
weinig tot niks bijdraagt aan de opneembare drukkracht van het LEVO-blokje. Er is daarom 
gekeken naar een LEVO-variant waarbij het totale betonoppervlak van het LEVO-blokje 
bijdraagt aan de opneembare drukkracht. Het is dan logisch om voor een staalbeton variant te 
kiezen waarbij het LEVO-blokje wordt voorzien van een stalen omhulling. 
Door het toepassen van een stalen omhulling kan de wapening in het LEVO-blokje achterwege 
blijven. De stalen omhulling neemt immers de functie van de wapening over. 
Verder wordt, door het toepassen van een stalen omhulling, de scheurwijdte dusdanig beperkt, 
dat controle van de opneembare drukkracht in de bruikbaarheidsgrenstoestand achterwege 
kan blijven. 

Krachtsinleiding en opname: 

De verticaalkracht uit bovenstaande wanden en vloeren zal via de mortelvoeg en de stek 
worden overgedragen aan de betonnen kern van de LEVO-variant. Door deze verticaalkracht 
wil het blokje aan de zijkanten naar buiten vervormen, 
ze willen als het ware bol gaan staan. De druk die 
hierdoor ontstaat op de stalen omhulling, zorgt voor 
trekspanningen in diezelfde omhulling en moeten 
kunnen worden opgenomen, zie figuur 107. Om een 
eventuele te grootte vervorming, in het midden van de 
voor- en achterkant, te voorkomen, kan er een stalen 
tussenschot worden geplaatst. 

. ... 
Fr;2 F r;2 

Door windbelasting op de langsgevel ontstaan er 
trekkrachten in de wanden en in de LEVO-blokjes. De 
trekkrachten in de wand worden door middel van een 
stekverbinding overgebracht op de LEVO-variant. Het 
grootste deel van deze trekkracht wordt via de stek 
overgedragen en een kleiner deel via de mortelvoeg. 
Het deel dat via de stek wordt overgedragen aan de 
LEVO-variant gebeurd door middel van drukdiagonalen, 
zie figuur 109. Door deze drukdiagonalen ontstaat er 
trek in de LEVO-variant die opgenomen moet worden 

Fig. 107. Trek door verticale drukkracht. 

Tr 1 . ' Tr 1 
' ... 

door de stalen omhulling, zie figuur 108. Het deel van Fig. 108. Overbrengen trekkracht. 
de trekkracht dat via de mortelvoeg wordt overgedragen 
gebeurd door middel van afschuiving, zie figuur 110. 
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Fig. 109. Overbrengen trekkracht door stek. Fig. 110. Overbrengen trekkracht door mortelvoeg. 

Voordelen LEVO-variant: 

Er hoeft geen wapening te worden toegepast. 
Er hoeven geen staalvezels toegepast te worden om tien verdiepingen te halen met de 
LEVO-variant. 
Er zijn minder maldelen benodigd , makkelijker losbaar. 

Nadelen LEVO-variant: 

Er dient een stalen omhulling geproduceerd te worden. Door gebruik te maken van 
standaard stalen kokers kunnen de kosten voor deze omhulling beperkt worden . 

90 



Het LEVO-blokje 

16. Conclusies en aanbevelingen 

Tijdens het onderzoek naar het LEVO-blokje zijn er een aantal conclusies getrokken, die in 
paragraaf 16.1 zullen worden samengevat. Aan de hand van deze conclusies kunnen we een 
aantal aanbevelingen doen, die aan bod zullen komen in paragraaf 16.2. Tenslotte zullen er in 
paragraaf 16.3 enkele suggesties worden gegeven voor een vervolgonderzoek naar het 
LEVO-blokje. 

16.1. Conclusies 

Als we kijken naar de theoretische analyse van de voegen in het LEVO-knooppunt, dan 
kunnen we stellen, dat deze van grote invloed zijn op de te bereiken hoogte en lengte van een 
standaard LEVO-kantoor. De betonsterkteklasse van de mortelvoeg en van de wanden spelen 
hierbij een grote rol. Met een cuglaton mortel van de betonsterkteklasse 890 en wanden met 
een betonsterkteklasse 865, kunnen we een maximaal aantal verdiepingen halen van zes. 
Tijdens de orienterende drukproeven is echter gebleken, dat de mortelvoegverbinding met een 
mortel van de sterkteklasse 890 een hogere druksterkte aan kan, dan blijkt uit de berekende 
waarde. Voor het LEVO-systeem is het daarom van groot belang, dater in de toekomst 
onderzoek wordt gedaan naar de rekenwaarde van de sterkte van de mortelvoegverbinding, 
f'v. Zonder dit onderzoek zal de mortelvoeg tussen het LEVO-blokje en de wand maatgevend 
zijn voor het aantal haalbare verdiepingen. 

Uit de orienterende drukproeven kunnen we concluderen, dat met een LEVO-blokje van de 
sterkteklasse 865 en zonder toevoeging van staalvezels (LEVO-blokje A 1 ), een standaard 
LEVO-kantoor van acht verdiepingen gerealiseerd kan worden. 
Om tien verdiepingen met het LEVO-blokje te kunnen bereiken, zal er een hogere 
betonsterkteklasse toegepast moeten warden en zullen er staalvezels moeten warden 
toegevoegd. Met een LEVO-blokje van de betonsterkteklasse 8105 en ,met 30 kg/m3 

staalvezels is het mogelijk een standaard LEVO-kantaor van tien verdiepingen te realiseren. 
De toegepaste staalvezels kunnen zowel draadstaalvezels als gefreesde staalvezels zijn. 
8ij het bepalen van het aantal realiseerbare verdiepingen, is er puur gekeken naar het LEVO
blokje onder druk en nag niet naar de invlaed van de trek hierop. 

Als we kijken naar de invloed van de trekkracht op het draagvermogen van het LEVO-blokje, 
dan kunnen we concluderen, dat de trekkracht in de uiterste grenstoestand, geen invloed 
uitoefent op het draagvermogen van het LEVO-blokje. Verder kunnen we concluderen, dat in 
de gebruiksgrenstaestand, de trekkracht wel een invloed heeft op het draagvermogen van het 
LEVO-blokje. De invloed van deze trekkracht op het draagvermogen van het LEVO-blakje 
neemt snel at, naarmate er een grotere scheurwijdte toelaatbaar is. Zo heeft de trekkracht in 
milieuklasse 2, w = 0,3 mm, een redelijk grote invloed, terwijl deze in milieuklasse 1, w = 0,4 
mm, al bijna verwaarloasbaar is. 
Ondanks de invloed van de trekkracht is het mogelijk, om met een LEVO-blokje van de 
sterkteklasse 865 in milieuklasse 2 en zander toevoeging van staalvezels (LEVO-blokje A 1 ), 
een standaard LEVO-kantoor van acht verdiepingen te realiseren. 
Om met een LEVO-blokje, dat op druk en trek wordt belast, een standaard LEVO-kantoor van 
tien verdiepingen te realiseren, zal het blokje een betonsterkteklasse van 8105 moeten 
hebben en zullen er 80 kg/m3 staalvezels in de betonmortel moeten worden toegevoegd. 
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Dit kunnen zowel draadstaalvezels als gefreesde staalvezels zijn. 

In het LEVO-knooppunt zijn, naast het LEVO-blokje en de mortelvoeg, de wanden van 
essentieel belang voor het bepalen van het aantal realiseerbare verdiepingen. 8ij het 
analyseren van de wanden in het LEVO-knooppunt, mogen we aannemen, dat het beton van 
de wanden direct boven de LEVO-blokjes, hetzelfde gedrag vertoont, als de LEVO-blokjes. 
Als we alle besproken belastingssituaties naast elkaar bekijken, dan kunnen we concluderen, 
dat met wanden van de betonsterkteklasse 865, een standaard LEVO-kantoor van acht 
verdiepingen gerealiseerd kan worden. Wil men tien verdiepingen bereiken, dan moeten er in 
de hoeken van de wanden stalen schoenen worden toegepast en zal in het midden van de 
wand een stalen U-vormig profiel moeten worden toegepast. Met deze stalen profielen kan de 
maximaal opneembare drukkracht van de wand, boven en onder de LEVO-blokjes, worden 
vergroot en kan de scheurwijdte van de wand, boven en onder de LEVO-blokjes, worden 
beperkt. 

16.2. Aanbevelingen 

Uit de conclusies die er in dit rapport zijn getrokken, is gebleken, dat met de huidige 
rekenregels, de voegen maatgevend zijn voor het aantal te realiseren verdiepingen van een 
standaard LEVO-kantoor. Uit de orienterende drukproeven bleek echter dat de mortelvoegen 
een hogere opneembare druksterkte kunnen bereiken. Het is daarom aan te bevelen om 
experimenteel onderzoek te doen naar de rekenwaarde van de sterkte van de 
mortelvoegverbind ing. 
Als hieruit is gebleken dat de mortelvoeg inderdaad een hogere druksterkte aan kan, dan is 
het aan te bevelen, om een standaard LEVO-kantoor tot een hoogte van maximaal acht 
verdiepingen te realiseren. Om deze hoogte te bereiken, moet men standaard LEVO-blokjes 
en wanden met een betonsterkteklasse van 865 toepassen. Wil men hoger bouwen, dan 
moeten er maatregelen worden genomen, die erg omslachtig zijn en die de kosten van het 
LEVO-kantoor aanzienlijk zullen opdrijven. 
Verder is het aan te bevelen om het LEVO-blokje te voorzien van een stalen omhulling. 

16.3. Vervolgonderzoek 

Tijdens een eventueel vervolgonderzoek naar het LEVO-blokje, kunnen de volgende punten 
onderzocht worden: 

• Er kan experimenteel onderzoek naar de invloed van de trek in het LEVO-blokje op het 
draagvermogen van dit blokje worden gedaan. 

• De invloed van de stelbouten op het draagvermogen van het LEVO-blokje kan bekeken 
worden. 

• De invloed van de dwarskracht op het LEVO-blokje, die ontstaat door de vervorming 
van de wanden, kan bekeken worden. 
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