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2 Veiligheidsklasse, belastingsfactoren 
Bouwwerken en onderdelen van bouwwerken moeten afhankelijk van de mogelijke gevolgen van 

bezwijken zijn ingedeeld in veiligheidsklasse 1, 2of3 volgens 5.3.4 van NEN 6700, <loch mogen 

niet in een lagere klasse zijn ingedeeld dan volgens tabel 1. Horecagebouw, kantoorgebouw en 

alle gebouwen met meer dan twee bouwlagen, met uitzondering van niet in logiesgebouwen 

gelegen logiesverblijven horen bij veiligheidsklasse 3. (Zie Tabel 1; NEN 6702 art. 5 .1) 

Alie onderdelen en samengestelde onderdelen van bouwwerken ingedeeld in klasse 3 waarvan het 

bezwijken geen aanleiding geeft tot bezwijken van de hoofddraagconstructie en waarbij 

bovendien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

• het gewicht is minder dan 2 kN of het gewicht per oppervlakte is minder dan 0,3 kN/m2
; 

• de fundamentele belastingscombinatie met als extreme belasting de belasting door 

personen, meubilair en aankleding is niet maatgevend; 

mogen voor de in rekening te brengen belastingfactoren worden ingedeeld bij klasse 1. 

lndien alleen aan de tweede voorwaarde is voldaan, mag voor de in rekening te brengen 

belastingfactoren worden ingedeeld bij klasse 2. 
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3 Belastingsfactoren voor uiterste grenstoestanden 

Algemeen 

De belastingsfactoren, die ten minste voor ongunstig werkende belastingen en ten hoogste voor 

gunstig werkende belastingen moeten worden toegepast om te toetsen op overschrijding van de 

uiterste grenstoestand, moeten zijn ontleend aan tabel 2 NEE 6702 art. 5.2.1. 

veiligheids-klasse 

2 

3 

1-2-3 

belastingscombinaties J ... H Yt:g u • F f:q, Yt:a 

(o~~r~:~i1g) r cr-
ltundamentele combinaties I .. •• . .... .. I.. in ---

1 1 ,2 0 ,9 !I 1 .2 ~ 
1 1.2 o.9 f13r~ 
1 ... 1.2 o.9 f1:5n 
2 1 ,35 I o .9 1-r=--

r--~~~~~;--~~c~-~-z~-~-~-~i-~-s ~~~·~cr-

1-2-3 3 I 1.0 I 1.0 ~~ 

Tabel 1 - Belastingsfactoren uiterste grenstoestand 
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4 Belastingsfactoren voor bruikbaarheidsgrenstoestanden 

De belastingsfactoren, die ten minste voor ongunstig werkende belastingen en ten hoogste voor 

gunstig werkende belastingen moeten worden toegepast om te toetsen op overschrijding van de 

bruikbaarheidsgrenstoestand, moeten zijn ontleend aan tabel 3/NEN 6702 art.5.2.1. 

veiligheids-klasse .. belastingscombinaties I Yt;g I Yt; q-~ 
j norm a al (ongunstig) j gunstig I I 

I incid~ntele combinatie~ I I II 
1-2-3 I 4 1,0 I 1,0 ~I-

I momentane combinaties I I II 
1-2-3 I 5 1,0 I 1,0 f0JI-

Tabel 2 - Belastingsfactoren bruikbaarheidsgrenstoestand 

5 Belastingen 

5. 1 Permanente be/astingen 

Eigen gewicht van bouwwerken 

Algemeen 

Tot het eigen gewicht van bouwwerken moet zijn gerekend: 

• het gewicht van de constructiedelen; 

• het gewicht van niet-dragende elementen, die permanent op het beschouwde constructie-

onderdeel rusten, hetzij direct, hetzij indirect. 
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6 De vloeren 

Aanvankelijk is de ingestorte betonvloer niet in rekening mee gehouden, voor dit ontwerp door 

een allereerste reden dat de tempo van het uitvoeren zou te langzaam zou kunnen worden. Dus er 

zijn drie mogelijk toepasselijke soorten vloeren, deze vloeren zijn hier onder in details 

beschrijven. 

6. 1 Bekistingsplaatvloeren 

De bekistingsplaatvloer bestaat uit geprefabriceerde vloerelementen van normale beton, die 

door middel van doorlopende tralieliggers worden verbonden met een daarop in het werk te 

storten constructief meewerkende gewapende betonlaag. 

De bekistingsplaatvloeren worden geproduceerd op fabriek terrein . Op basis van de laatste 

stand van de wetenschap en techniek wordt een bekistingsplaat met een standaardbreedte 

van 3000 mm gemaakt. Het productiesysteem is een ultramodern carrouselsysteem, in hoge 

mate geautomatiseerd en computergestuurd, waardoor het eindproduct van een constante 

en hoge kwaliteit is. 

6.1.1 Samenstelling 

De bekistingsplaat wordt vervaardigd van normale beton. De plaatwapening wordt op maat 

geproduceerd door een computergestuurde nettenmachine. Per standaardbreedte worden minimaal 

vier doorlopende tralieliggers ingestort. 

8 f 8 
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6.1.2 Materialen 

- beton B25, conform NEN 5950; 

- milieuklasse 1 of hoger; 

- betonstaal FeB 500, conform NEN 6008; 

- tralieliggers FeB 500, conform NVN 6725; 

- eventueel isolatiemateriaal EPS of minerale wol. 

Standaardbreedte: 3.000 mm (werkende breedte) 

Pasplaten : minimaal 250 mm, maximaal 2.920 mm 

Lengte: minimaal 820 mm, maximaal 10.000 mm 

Plaatdikte : 50 - 60 - 70 - 80 mm 

Gewichten : 50 mm--- 1,20 kN/m 2 

: 60 mm --- 1,44 kN/m 2 

: 70 mm --- 1,68 kN/m 2 

: 80 mm --- 1,92 kN/m 2 

Sterkteklasse : B25 - B35 - B45 

Staalkwaliteit: FeB 500 (KOMO-gecertificeerd) 

Tralieliggers: type 1 conform NVN 6725; over de gehele lengte doorlopend; 

aantal en hoogte is athankelijk van de steljukafstand en de vloerdikte 
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6.1.3 Opbouw en afmetingen 

De bekistingsplaat heeft een standaardbreedte van 3000 mm, en heeft verder geen beperkingen 

t.a.v. de contour van de plaat. De vormgeving in lengte- en breedterichting wordt bepaald door de 

handelbaarheid tijdens transport en verwerking op de bouwplaats; de plaatlengte is daarom 

maximaal ca. I 0,00 m 1• Pasplaten kunnen varieren van 250 tot 2920 mm; een pasplaat heeft altijd 

een rechte zijkant. De standaarddikte van de plaat is ca. 50 mm, maar een plaatdikte van 60, 70 of 

80 mm is ook mogelijk. 

6.1.4 Voegprofiel 

Het voegprofiel is een kleine strakke v-naad. Een pasplaat heeft altijd aan een zijde een 

voegprofiel en aan de andere zijde, meestal het vloereinde in de gevel, een rechte zijkant. 

Figuur 1: detail van de 
voegprofiel 

•amrw 

to Are f Al -geboury Mmi.wo3 IS:OI 
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6.1.5 Opleggingen 

De ontwerp-opleglengte is doorgaans 10 mm, 50 mm of 100 mm. Wordt de plaat opgenomen in 

een betonwand, dan zal de opleglengte meestal 10 mm bedragen; bij een tussenoplegging kan de 

plaat van beide kanten 10 of 50 mm opgelegd worden met een ruimte tussen de elementkoppen 

van tenminste 80 mm; een eindoplegging op metselwerk zal veelal 100 mm zijn. Het oplegdetail 

wordt bepaald door de aard van de constructie en kan zijn vrij-opgelegd en gedeeltelijk of geheel 

ingeklemd. 

6.1.6 Plaatvormen 

De contour van de plaat volgens de tekeningen wordt computergestuurd overgebracht op de 

productietafels. De vormgeving van de plaat is dan ook in principe onbegrensd. Schuine langs- en 

kopzijden zijn welhaast onbeperkt mogelijk; rondingen worden benaderd door afsnuiten. De 

handelbaarheid van de plaat tijdens transport en verwerking op de bouwplaats is maatgevend voor 

de vormen en afmetingen; de plaats en afmeting van sparingen en mogelijk andere voorzieningen 

kan ook enige beperking met zich meebrengen. 

Figuur 2: beelden van de bekistingsplaatvloeren 
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6.1.7 Sparingen en centraaldozen 

Sparingen worden uitgevoerd in EPS, minimaal 0100 mm ofrechthoekig minimaal 50x50 mm. 

Voor de doorvoer van leidingen worden blokjes van cellenbeton, min. 100x120 mm, ingestort 

waardoor eenvoudig gaten geboord kunnen worden. In te storten centraaldozen zijn van het meest 

gangbare type, CD 75R, en de hoogte hiervan is aangepast aan de plaatdikte. 

6.1.8 Gewichten 

De volumieke massa van het beton is 2400 kg/m3
• 

Voor berekeningen, bijv. voor hijslasten, gelden dan de volgende gewichten: 

plaatdikte 50 mm: 1,20 kN/m2
, 

plaatdikte 60 mm: 1,44 kN/m2
, 

plaatdikte 70 mm: 1,68 kN/m2
, 

plaatdikte 80 mm: 1,92 kN/m2
• 

6.1.9 Warmte-isolatie 

De bekistingsplaat kan fabrieksmatig worden voorzien van een isolatielaag van EPS of minerale 

wol. De maximale isolatiewaarde is begrensd op Re = 5,0 m2K/W. 

6.1.10 Geluidsisolatie 

Voor woningscheidende vloeren is de minimale eis een massa van 750 kg/m2 en <lat komt overeen 

met een constructieve dikte van 280 mm. Overigens is <lit bouwfysische aspect sterk aan 

voortschrijdend inzicht onderhevig. 
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6.1.11 Beknopt resume van de exclusieve voordelen 

grote standaardbreedte voor een snelle montage, 

gave en vlakke onderzijde met kleine v-naad, 

grote vrijheid van ontwerp en vormgeving, 

geringe toleranties door computergestuurd productieproces, 

bovenwapening kan op maat meegeleverd worden. 

6.1.12 Constructieve aspecten 

6.1.12.1 Toepassingsmogelijkheden 

De bekistingsplaatvloeren worden toegepast als vrij opgelegde of doorgaande vloeren, zowel in de 

woningbouw als in de utiliteitsbouw. De constructies waarin de vloeren worden toegepast, kunnen 

behoren tot zowel de categorie geschoorde als ongeschoorde constructies. Als 

berekeningsgrondslagen gelden NEN 6720 (Voorschriften Beton Constructie) en de NVN 6725 

(Vrijdragende systeemvloeren van voorafvervaardigd beton). De berekening verloopt in hoge 

mate analoog aan die van een normale betonvloer. 
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6.1.12.2 Verwerkingsprocedure 

6.1.12.2.1 Montage 

De transportorganisatie is gebaseerd op montage direct vanaf de vrachtauto op de juiste plaats in 

het werk, "just in time". De elementen worden, voor zover mogelijk, op legvolgorde geladen; zij 

mogen worden gehesen aan de tralieliggers, met de haak in de hoek tussen de opgaande en 

neergaande diagonalen. Afhankelijk van de plaatlengte moet op 4 of 8 punten worden gehesen. 

Figuur 3: het hijsen van de bekistingsplaatvloer 
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6.1.12.3 Toleranties 

Toleranties zijn toelaatbare afwijkingen waarmee reeds in het ontwerpstadium rekening moet 

worden gehouden. De toleranties zijn nauwer dan volgens NEN 2889 is toegestaan omdat de 

geautomatiseerde productie wordt aangestuurd direct vanuit de tekeningen. 

De onderstaande maatafwijkingen zijn van toepassing: 

Plaatdikte : - 10 mm en + 15 mm 

Plaatlengte : ± 15 mm 

Plaatbreedte: standaardbreedte ± 3 mm; breedte paselement ± 12 mm 

Haaksheid : 5 mm/m 1 

Sparingen : afmeting ± 10 mm, plaats ± 20 mm 

Dekking : - 5 mm en + 1 Omm 

Deze waarden zijn kleiner of gelijk aan de voorgeschreven waarden in NEN 2889, NEN 6720 en 

NVN6725. 

6.1.12.4 Opslag 

Opslag op de bouwplaats moet zoveel mogelijk worden voorkomen. De 

transportorganisatie is toegerust voor levering "just in time" en de laadvolgorde is in 

principe de montagevolgorde. lndien toch een tussenopslag noodzakelijk is, dan vlak en 

goed ondersteund, zodat er geen beschadigingen ontstaan. 

15 !5:0l 15 
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6.1.13 Conclusie 

Vanuit de voorgaande gegevens en die telefonisch van het bedrijf gekregen heh voorral over de 

beperkende lengte van deze soort, die tot 7 ,2 m1 bedraagt, is het te concluderen dat deze soort 

vloer zou niet toepasselijk kunne worden in dit ontwerp want de maatgevende overspanning 

vooral in de onderste verdiepingen bedraagt rondom 15,8 meter en de betonkwaliteit hoort ook 

niet bij de gewenste betonkwaliteit B65 

6.2 KANAALPLAA TVLOER 

6.2.1 Algemeen 

6.2.1.1 Kanaalplaatvloeren 

De kanaalplaatvloer bestaat uit geprefabriceerde vloerelementen van voorgespannen beton, die in 

de lengterichting zijn voorzien van kanalen. In geYsoleerde uitvoering zijn de elementen aan de 

onderzijde voorzien van een isolatielaag. 

De elementen worden vervaardigd volgens het lange-bank-systeem. Het geavanceerde 

productieproces met extrudeermachines is in hoge mate gemechaniseerd en geautomatiseerd. Dit 

proces is uiterst doelmatig door de lengte van de productiebanen en geheel gericht op een hoge 

kwaliteit. 
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6.2.2 Voegprofiel 

Het productieproces zorgt voor een strak en kantig uiterlijk van de elementen. Het voegprofiel is 

onder in de elementen afgerond. De zijkanten van de elementen hebben verticaal een schuin 

verloop van slechts 18 mm. Het voegprofiel heeft nog een speciale verkenning in het zijvlak voor 

een optimale slotwerking van de afgestorte voeg. 

Figuur4 : de voeg detail bij de kanaalplaatvloer 

6.2.3 Opleggingen 

Voor ongersoleerde elementen is de opleghoogte gelijk aan de elementdikte. Gersoleerde 

elementen kunnen worden uitgevoerd met een aangelijmde isolatie; dan is de opleghoogte gelijk 

aan de dikte van het betonelement. Bij een ge1soleerde nokoplegging wordt de isolatie aangestort 

en is de opleghoogte gelijk aan de dikte van het betonelement plus de isolatiedikte. 
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6.2.4 Afschuiningen 

De koppen van de elementen k:unnen ook schuin geproduceerd c.q. afgezaagd worden. Om 

constructieve- en productietechnische redenen mag de blijvende hoek aan het betonelement niet 

kleiner zijn dan 30°. 

6.2.5 Opbuiging 

De elementen zijn voorgespannen, dus moet rekening gehouden worden met enige zeeg, 

afhankelijk van spanpatroon, plaatlengte en plaatbreedte. Opbuigingsverschillen met naastgelegen 

elementen k:unnen v66r het vullen van de voegen gecorrigeerd worden. Bij de toepassing als plat 

dak kan de opbuiging in de loop van de tijd toenemen en hiermee moet dus rekening gehouden 

worden met de aansluitdetails. 

6.2.6 Milieuklasse 

Ge'isoleerde begane grondvloeren vallen in milieuklasse 1. Voor andere toepassingen is uitvoering 

mogelijk in de milieuklassen 1 tot en met 4. 

6.2. 7 Gewichten 

Gewichten van de standaard elementbreedte per m 1 : 

W 150 2,9 kN/m 1 

N 200 3,2 kN/m 1 

U 200 3,7 kN/m 1 

T 260 4,4 kN/m 1 

H 320 5,2 kN/m 1 
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K 400 6,0 kN/m 1 

Beton sterkteklasse B65 

Staal 7-draads strengen 0 6.9, 0 9.3, 0 12.5, kwaliteit FeP 1860 

Isolatie EPS 15 (brandvertragend gemodificeerd) of minerale wol type 417 of 418. 

6.2.8 Warmte-isolatie 

De Rc-waarde van ongeisoleerde vloerelementen is te verwaarlozen; indien hogere 

isolatiewaarden gevraagd worden, bijv. voor dakvloeren, kan in het werk een isolatieplaat onder 

ofboven het element aangebracht worden. Voor geisoleerde begane grondvloeren kan 

fabrieksmatig EPS of minerale wol aangebracht worden door aanstorten of aanlijmen. De 

opleghoogte is dan afhankelijk van de gekozen productiemethode. 

6.2.9 Geluidsisolatie 

In de woningbouw voldoen alle elementtypen aan de eisen van geluidwering omdat de minimaal 

vereiste massa ruimschoots gehaald wordt. Voor woningscheidende vloeren zijn extra 

maatregelen nodig om aan de minimaal vereiste massa te voldoen; een oplossing kan dan 

gevonden worden in een extra afwerklaag of een zwevende dekvloer. Overigens is dit 

bouwfysische aspect sterk aan voortschrijdend inzicht onderhevig. 

6.2.10 Uitvoering oppervlak 

De elementen worden gestort op stalen productiebanen en bijgevolg is de onderzijde glad en strak; 

afhankelijk van de voorgeschreven plafondafwerking kan een v66rbehandeling nodig zijn. De 

bovenzijde wordt standaard uitgevoerd voor toepassing van een normale afwerklaag. 
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De bovenzijde wordt extra opgeruwd als aan de hechting van de afwerklaag of eventueel druklaag 

hogere eisen worden gesteld. 

6.2.11 Beknopt resume van de exclusieve voordelen 

- vlakke vloer met een laag eigen gewicht, 

- vrije overspanningen mogelijk tot 18,00 m1
, 

- hoge toelaatbare belastingen, 

- gaaf en strak voegdetail, 

- levering "just in time", op legvolgorde geladen. 

6.2.12 Constructieve aspecten 

6.2.12.1 Toepassingsmogelijkheden 

De voorgespannen kanaalplaatvloer wordt in principe toegepast als vlakke vloer op twee 

steunpunten. De maximale plaatlengte is 18,00 m1
; overstekken zijn beperkt mogelijk. 

De standaardbreedte is 1200 mm; pasplaten kunnen op een afwijkende breedte gezaagd worden. 

Voor grotere sparingen, bijv. trapgaten, zijn raveelconstructies mogelijk. De vloeren kunnen 

worden toegepast in zowel Vloerbelastingsklasse I als in Vloerbelastingsklasse II. 

6.2.12.2 Vloerbelastingsklasse I: 
woningen en logiesverblijven, alsmede daartoe behorende gebouwen zoals buitenbergingen en 

garages waarvoor een belasting geldt van prep= 1,75 kN/m2
; 

die gedeelten van kantoren, onderwijsinstellingen, gezondheidszorggebouwen en ruimten van 

woongebouwen waarvoor geldt p rep = 2,5 kN/m2
; 

en de algemene toegankelijkheidssector waarvoor geldt prep= 3,0 kN/m2
• 
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6.2.12.3 Vloerbelastingsklasse II: 
alle andere toepassingen. 

6.2.13 Opleggingen 

De elementen moet gelijkmatig dragen op een vlakke oplegging; om constructieve redenen kan 

een drukverdelende tussenlaag nodig zijn. 

In Vloerbelastingsklasse I is de ontwerp-opleglengte: 

- op metselwerk/ongewapend beton = 90 mm, 

- op gewapend beton = 80 mm, 

- op staal = 70 mm. 

In Vloerbelastingsklasse II geldt de opleglengte volgens de VBC. 

6.2.14 Lijn- en geconcentreerde belastingen 

Lijnbelastingen en geconcentreerde belastingen van max. 3 kN/m1 resp. 3 kN worden als 

gelijkmatig verdeelde belasting in rekening gebracht. Voor de categorie tot 6 kN/m1 geldt een 

meewerkende breedte volgens NVN 6725. 

6.2.15 Druklaag 

Bij kanaalplaatvloeren wordt in het algemeen geen druklaag toegepast. In constructief-

noodzakelijke gevallen, bijv. hoge belasting per m2 of eventuele schijfwerking, kan een 

gewapende druklaag van tenminste 50 mm aangebracht worden op een opgeruwde kanaalplaat. 

6.2.16 Vloeren en stabiliteit 

lndien de constructieve opzet van een gebouw dat vraagt, kan de kanaalplaat een bijdrage leveren 

aan de stabiliteit. Speciale sparingen, waarin extra wapening is aangebracht, maken dan een 
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verbinding mogelijk met de stijve kern van het gebouw. Zonder de toepassing van een druklaag 

kan dan ook een schijfwerking gerealiseerd worden door de koppeling van vloer en randbalk. 

Voor niet-starre opleggingen wordt de stijfheid ontleent aan de combinatie van de (balk-) 

constructie met de vloerelementen. 

6.2.17 Verwerkingsprocedure 

6.2.17.1 Montage 

De transportorganisatie is gebaseerd op montage rechtstreeks vanaf de vrachtauto op de juiste 

plaats in het werk, "just in time". De elementen worden, voor zover mogelijk, op legvolgorde 

geladen. De elementen worden gemonteerd met speciaal daarvoor ontworpen hijsklemmen, die 

aangepast zijn aan het type element. 

6.2.17.2 Afstorten 

Om vervuiling te voorkomen moeten de voegen tussen de elementen zo snel mogelijk worden 

gevuld met beton of een zand-cementmortel van tenminste de sterkteklasse B 15; de grootste 

korrelafmeting van het toeslagmateriaal is 8 mm. De kanalen kunnen worden af gesloten met 

kopafdichtingen. Fabrieksmatig aangebrachte ontwateringsgaatjes moeten op de bouw altijd 

worden gecontroleerd op hun werking; in de kanalen mag geen water achterblijven. 

6.2.17.3 Toleranties 

Toleranties zijn toelaatbare afwijkingen waarmee reeds in het ontwerpstadium rekening moet 

worden gehouden. De toleranties zijn vastgelegd in NEN 2889 en gelden universeel. 

De aan te leveren elementen kunnen de volgende maximum maatafwijkingen ten opzichte van de 
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theoretisch aangegeven maten vertonen: 

Lengte rechthoekige elementen ±20mm 

Lengte af geschuinde elementen ±40mm 

Breedte standaardelementen ±3mm 

Breedte paselementen ±30mm 

Dikte ±IOmm 

Opbuiging ± 1/1000 van de plaatlengte met een 

minimum van± 10 mm ten opzichte van de 

berekende waarde 

6.2.17.4 Opslag 

Indien tussenopslag beslist noodzakelijk is, moeten de elementen vlak en vrij van de ondergrond 

worden gestapeld, zodanig dat er geen beschadigingen kunnen ontstaan. 

Stophout moet recht boven elkaar geplaatst worden. 

6.2.17.5 Aanbrengen van leidingen 

Leidingen voor de elektrische installatie kunnen in de afwerklaag of in de kanalen van de 

elementen worden aangebracht; de centraaldozen worden op de fabriek in de kanalen geplaatst en 

hiervoor wordt in de bovenschil een mime sparing gehouden. Ook leidingen met een grotere 

diameter kunnen in de kanalen versleept worden of zonodig kunnen bredere sleuven gemaakt 

worden, mi ts constructief verantwoord. 
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6.2.17.6 Ravelingen 

Grotere sparingen, bijv. trapgaten, kunnen gerealiseerd worden met behulp van raveelijzers. 

Deze raveelijzers hebben doorgaans een standaardmaat op een veelvoud van 1200 mm; voor 

afwijkende maten zijn opleghaken en pasblokken leverbaar. 

Figuur 5: Grotere sparingen en raveelijzers. 
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6.2.18 Conclusie 

Vanuit de voorgaande getailleerde gegevens is het te concluderen <lat deze soort vloer is 

toepasselijk in <lit ontwerp, vanwege de lage eigen gewicht den de behorende lengte voor de 

maatgevende overspanning en ook de behorende betonkwaliteit. Bovendien is de hoge stijfheid in 

de schijf vlak geeft een voordeel voor deze soort. 

6.3 RIBBENVLOER 

6.3.1 Algemeen 

6.3.2 Ribbenvloeren 

De ribbenvloer bestaat uit geprefabriceerde vloerelementen van voorgespannen en 

zelfverdichtend beton, die in de lengterichting zijn voorzien van ribben waarin de 

voorspanwapening is opgenomen. De elementen worden gestort in productietafels die circuleren 

in een carrouselsysteem. Het productieproces is opgezet volgens de laatste stand van de 

wetenschap en de techniek, dat betekent in hoge mate geautomatiseerd en computergestuurd in 

een zeer arbeidsvriendelijke omgeving. 

6.3.3 Materialen 

- beton B55, zelfverdichtend, KOMO gecertificeerd; 

- staal FeB 500 en FeP 1860, conform NEN 6008 resp. NEN 3868; 

- EPS, P15, KOMO gecertificeerd. 
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6.3.4 Opbouw en afmetingen 

Het ribbenvloersysteem 350L is opgebouwd uit standaardelementen van 1200 resp. 900 mm, en 

paselementen van 500 mm breed, zonodig aangevuld met EPS-vulstroken. De elementhoogte is 

350 mm en is opgebouwd uit een constructieve hoogte van 250 mm en een EPS-isolatie van 100 

mm onder de ribben. 

6.3.5 Voegprofiel 

De elementen sluiten op elkaar aan met een speciaal ontworpen voegprofiel. Een rechte betonzijde 

sluit altijd aan op een met 40 mm EPS-beklede zijkant. Om te voorkomen dat specie uit de 

standaardvoegen loopt kunnen EPS-voegstoppen worden meegeleverd. 

De voegvulling is een (beton-)mortel van minimaal sterkteklasse B 15. 

Figuur 6: de voeg bij de ribbenvloer 
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Figuur 7: beeld van de voeg bij de ribbenvloer 
6.3.6 Opleggingen 

De opleghoogte op de bouwmuur is standaard 350 mm. 

De opleghoogte in de gevel is ook standaard 350 mm met een rechte langszijde van beton. 

Alle oplegvlakken kunnen desgewenst voorzien worden van akoestisch oplegrubber. 

6.3.7 Afschuiningen kop- en langszijden 

De koppen van de elementen kunnen schuin geproduceerd worden van 2° tot 45°. 

In nader overleg zijn schuinere hoeken mogelijk. Onder bepaalde, constructieve, voorwaarden 

kunnen ook de langszijden schuinverlopend geproduceerd worden. 

Figuur 8: beelden van de ribbenvloem monteren 
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6.3.8 Sparingen 

De standaardsparingen worden strak, open en schoon uitgevoerd. Convectorputsparingen hebben 

een standaardbreedte van 330 of 380 mm, maar in overleg zijn ook andere breedten mogelijk; de 

uitvoering van deze sparingen kan zijn schoon, met eps of alleen de wapeningsvoorziening voor 

latere inbouw. 

6.3.9 Wapening 

De elementen worden individueel gewapend volgens de berekeningen: 

- ribwapening onder FeP 1860, 

- ribwapening boven FeP 1770, 

- spiegelwapening FeB 500. 

6.3.10 Betonkwaliteit 

De sterkteklasse van het beton is B55, zelfverdichtend. 

6.3.11 Opbuiging 

De elementen zijn voorgespannen, dus moet rekening gehouden worden met enige zeeg, 

afhankelijk van het spanpatroon, de plaatlengte en plaatbreedte. Elementen die door opbuiging los 

van de gevelbalk of los van het tussensteunpunt komen, moeten ter plaatse van de nokken 

onderstopt worden met een speciebed. 

6.3.12 Milieuklasse 

Gersoleerde begane grondvloeren vallen in milieuklasse 1. 
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6.3.13 Warmte-isolatie 

De Rc-waarde kan varieren van Rc=3,0 tot max. Rc=5,2 m2 K/W; 

6.3.14 Geluidsisolatie 

Het eigen gewicht van de vloer is ca. 2,00 kN/m2
; met een afwerklaag van 50 mm is het gewicht 

van de vloerconstructie 3,00 kN/m2 en voldoet daarmee ruim aan het Nieuwe Bouwbesluit (2002). 

De ribbenvloer kan fabrieksmatig voorzien worden van akoestisch oplegrubber. In bepaalde 

gevallen kunnen de koppen van de elementen bekleed worden met EPS omwille van 

geluidstechnische ontkoppeling van vloer en wand. 

6.3.15 Beknopt resume van de exclusieve voordelen 

- voorspanning en zelfverdichtend beton, 

- variabele isolatiewaarden tot Rc=5,2 m2K/W, 

- strakke schone en open sparingen, 

- speciale gevelelementen met rechte zijkant, 

- leveringen "just in time", op legvolgorde geladen, 

- convectorput ook in 1200 element op maat. 

6.3.16 Constructieve aspecten 

6.3.16.1 Overspanningen 

De voorgespannen ribbenvloer is geschikt voor overspanningen tot 7,00 m1 en voor toepassing in 

Vloerbelastingsklasse I. 
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6.3.16.2 Toepassingsmogelijkheden 

De ribbenvloeren worden uitgevoerd als liggers op 2 of 3 steunpunten. 

In NVN 6725 wordt onderscheid gemaakt in Vloerbelastingsklasse I en II. 

Vloerbelastingsklasse I: 

• woningen en logiesverblijven, alsmede daartoe behorende gebouwen zoals 

buitenbergingen en garages waarvoor een belasting geldt van prep= 1,75 kN/m2
; 

• die gedeelten van kantoren, onderwijsinstellingen, gezondheidszorggebouwen en ruimten 

van woongebouwen waarvoor geldt p rep = 2,5 kN/m2
; 

• en de algemene toegankelijkheidssector waarvoor geldt prep= 3,0 kN/m2
• 

Vloerbelastingsklasse II: alle andere toepassingen. 

6.3.16.3 Lijn- en geconcentreerde belastingen 

Lijnbelastingen en geconcentreerde belastingen van max. 3 kN/m1 resp. 3 kN worden als 

gelijkmatig verdeelde belasting in rekening gebracht. Voor de categorie tot 6 kN/m1 geldt een 

meewerkende breedte volgens NVN 6725. 

6.3.16.4 Druklaag 

Bij ribbenvloeren wordt in het algemeen geen druklaag toegepast. 
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6.3.16.5 Verwerkingsprocedure 

6.3.16.5.1 Montage 

De transportorganisatie is gebaseerd op montage rechtstreeks vanaf de vrachtauto op de juiste 

plaats in het werk, "just in time". De elementen worden, voor zover mogelijk, op legvolgorde 

geladen. De elementen worden gemonteerd met een speciaal ontworpen hijsklem voor alle 

standaardbreedten. 

6.3.16.5.2 Hijsinstructie 

Bij de montage met de hijsklem mag het uitkragende gedeelte van het element nooit meer dan ca. 

1,50 m1 zijn. Het gebruik van een uitvalbeveiliging is niet verplicht mits de werkhoogte niet meer 

isdan l ,50m1
• 

6.3 .16.5 .3 Afstorten 

De in het werk aan te brengen voegvulling is minimaal van de sterkteklasse B 15 of een 

gelijkwaardige zand-cementmortel; de grootste korrelafi:neting van het toeslagmateriaal is 8 mm. 

De voegen moeten voor het vullen goed schoon en nat gemaakt worden. 

6.3.16.5.4 Afstempeling 

Afstempeling van de verdiepingsvloer op de ribbenvloer moet in de sterkteberekening worden 

verantwoord. De belasting van de stempels moet op de ribben worden overgebracht bijv. door 

baddingen op z'n kant geplaatst, loodrecht op de richting van de overspanning van de ribbenvloer. 
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6.3.16.5.5 Opperbelasting 

In de bouwfase is het vooropperen van lijm- of separatieblokken e.d. toegestaan tot een 

gelijkmatig verdeelde belasting van max. 3,5 kN/m2 over de gehele vloer of een lijnlast van max. 

10 kN/m1 op 1,50 m1 vanuit de oplegging. 

6.3.16.5.6 Toleranties 

Toleranties zijn toelaatbare afwijkingen waarmee reeds in het ontwerpstadium rekening moet 

worden gehouden. De toleranties zijn nauwer dan volgens NEN 2889 is toegestaan dankzij het 

unieke productieproces. 

De aan te leveren elementen kunnen de volgende maximum maatafwijkingen t.o.v. de theoretisch 

aangegeven maten vertonen: 

Lengte rechthoekige elementen ±20mm 

Lengte afgeschuinde elementen ±40mm 

Elementbreedte ±5mm 

Elementhoogte ± lOmm 

Spiegeldikte - 5 tot+lO mm 

Sparingafmeting ±20mm 

Sparingplaats ± 50 mm 

Haaksheid van de elementkop 20mm 

Opbuiging ± 10 mm t.o.v. de berekende opbuiging 

6.3.16.6 Opslag 

Bij aflevering met zelflossers en/of indien opslag op de bouwplaats beslist noodzakelijk is, moeten 

de elementen vlak en vrij van de ondergrond worden opgeslagen. 
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6.3.17 Conclusie 

Hier is ook te concluderen dat deze soort vloer is niet van toepassen hier, vanwege tenminste de 

beperkte lengte, die tot 7,01 bedraagt. 

7 Finale conclusie 

Vanuit de voorgaande conclusies is het te concluderen dat de kanaalplaatvloer is de enige 

toepasselijke soort vloeren, waarvoor zullen hieronder de rekeningen voor de kanaalplaatvloer in 

verschillende overspannigen. 

8 Keuze en controle van de vloer 

8. 1 Kanaa/p/aatv/oer overspanning 

De overspanningen van de raamwerk liggers zijn in radiale ligging geplaatst, zo de 
overspanningen van de plaatvloeren moet in tangentiale ligging geplaatst worden (zie figuren 
9,10,11). 
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Figuur 9: de overspanningen van de plaatvloeren 

I ngestoorte beton 
tussen de 

knaalplaatevloeren 

Figuur 10: de overspanningen van de plaatvloeren 
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Figuur 11 : de overspanningen van de kanaalplaatevloeren 

8.2 De maatgevende overspanning 15,8 meter 

Bij de eerst 6 verdieping even als de onderste parkeerplaatsen zijn de maatgevende 

overspanningen rondom 15,8 m1
, daarvoor is van belang te bepalen de vloerdikte en te kiezen de 

geschikte soort kanaalplattevloer. Initieel zou de permanente belastingen uit niet-dragende 

binnenwanden in rekening mee genomen worden als Peg (kN/m2
) (Nen 6702-7.1.3.2). 

De overspanning is, 

L= 15,8 m1 

Permanente belasting 

P = ..!!._ * 0 8 = 
3
•
2

m * 0 8 = 1 024kN Im 2 

eg ho ' 2,5m ' ' 

Veranderlijke belasting 

NEN 6702-8.1 en 8.2 

P = 5 kN/m2 met f = 0,25 
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Met de voorgaande gegevens zal de soort vloer ontworpen worden met de Rekenplan Dycore 

Systeemvloeren programma. 

8.3 Uitkomsten van Dycor programma uitvoren 

Plaattype : K Wapening: 265 Breedte: 1200 mm Lengte: 15800 mm 

Algemene gegevens 

Bouwwerkaanduiding: parkeergarages Veiligheidsklasse : 3 Milieuklasse: 1 
Brandwerendheidsduur: 90 min. 

Lasten bij deze schemalijn: 
Last Last I Perm . Ver . Mom . I Plaats belasting [mm] 
nr. type I [kN/m2] [kN/m2] fact I beg./x eind/y lang breed hoek I 
-----------------+----------------------+-----------------------------------1 

eig . gew. I 5 . 00 I O 15800 15800 I 
druklaag I 1.20 I 0 15800 15800 I 
afwerking I 1 . 00 I 0 15800 15800 I 
sep . wnd . I 0.80 I 0 15800 15800 I 
ver. bel. I 2 . 00 0 . 70 I 0 15800 15800 J 
vsp - eind 956.65 kN exc. 180 . 12 mm -172.31 kNm 

Druklaag ( 50 mm, B55) is als gewicht en als constructiedeel meegenomen! 

Schemabreedte : 1200 mm Schemabegin : 0 mm Schemalengte: 15800 mm 

Rekenschema 
100 /\ 15600 /\ 100 

***************************************************************************** 
Controle buiging en n.kr . (kNm) I Jcontr. dwarskr. (kN,N/mm2) JafschuifvlakJ 
plaats J Md Mr Mu J Jplaats I Vd tau d tau u ltau_d tau u J 

7900 vi 287.6 239.9 344.8 I I 400 sl 113 . 4 0 . 50 1.90 I 0 . 06 0.57 I 
I 15400 sl 113.4 o . 5o l.9o I 0.06 o.57 I 

Controle scheurvorming (kNm,N/mm2) I IControle doorbuiging (mm) I 
plaats I Mrep sig_vs sig_b sig_tl I IZeeg direct na montage = 0 . 8 mm J 

7900 vi 192.7 -9.25 4.81 4.98 I lplaats IU_eind U_toelJU_bij U_toelJ 

I 7900 vi 26.3 62.41 t 7.3 46.81 
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GEOMETRIE 

Elementgegevens 

Druklaag 
2• 6 .9 druklaag: constructief 

sterkteklasse 

element : elementtype 
wapeningspostitie 
wapeningstype 

6• 9.3 + 5• 12.5 

1200 

Plaatafmeti ngen 

Opleggingen 

15800 

Figuur 12: kanaalplaatvloer, geometrie en opleggingen 

RESULTATEN 

Berekende resultaten 
2• 6.9 

6• 9 .3 + 5• 12.5 

1200 

druklaag : constructief 
sterkteklasse 

element : elementtype 
wapeningspostitie 
wapeningstype 

Figuur 13: de Afmetingen van de behorende kanaalplaatvloer 
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~r 

= 865 

= K 
= 0 
= 265 

= 865 

= K 
= 0 
= 265 
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8.4 De overspanning 8,2 meter 

Bij de 7de verdieping en even als erbovenop zijn de maatgevende overspanningen van de vloeren 

rondom 8,2 m1
, daarvoor is van belang te bepalen de vloerdikte en te kiezen de geschikte soort 

kanaalplattevloer. Initieel zou de permanente belastingen uit niet-dragende binnenwanden in 

rekening mee genomen worden als Peg (kN/m2
) (Nen 6702-7.1.3.2). 

Plaattype: H Wapening: 280 Breedte: 1200 mm Lengte: 8200 mm 

Algemene gegevens versie Norm/Product: 01.04.03 I 01.04.05 

Bouwwerkaanduiding : horecagebouw Veiligheidsklasse : 3 Milieuklasse: 1 
Brandwerendheidsduur: 60 min. 

Lasten bij deze schemalijn: 
Last Last I Perm. Ver. Mom. I Plaats belasting [mm] 
nr. type I [kN/m2] [kN/m2] fact I beg./x eind/y lang breed hoek I 
----- ------------+----------------------+---------------------- --------- ----1 

eig. gew. I 4.30 I 0 8200 8200 I 
druklaag I 1.20 I 0 8200 8200 I 
afwerking I 1.00 I 0 8200 8200 I 
sep. Wnd. I 0.80 I 0 8200 8200 I 
ver. Bel. I 5.00 0.25 I 0 8200 8200 I 
vsp-eind 530 . 86 kN exc. 132.15 mm -70 . 15 kNm 

Druklaag ( 50 mm, B65) is als gewicht en als constructiedeel meegenomen! 

Schemabreedte: 1200 mm Schemabegin: 0 mm Schemalengte: 8200 mm 

Rekenschema 
75 /\ 8050 !\ 75 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Controle buiging en n.kr. (kNm) I IContr. Dwarskr. (kN,N/mm2) lafschuifvlakl 
plaats I Md Mr Mu I lplaats I Vd tau_d tau u ltau_d tau u I 

4100 vi 87.9 107 . 3 162 . 0 I I 310 sl 74 . 0 0.44 2.15 I 0.08 0.65 I 
I 7890 sl 74.o o.44 2.15 I 0.08 o.65 I 

Controle scheurvorming (kNm,N/mm2) I IControle doorbuiging (mm) I 
plaats I Mrep sig_vs sig_b sig_tl I IZeeg direct na montage = 3.8 mm I 

4100 vi 49.4 -5.37 0.93 3.87 I lplaats IU_eind U_toellU_bij U_toell 
I 4100 vi -0.8 32.21 1.8 24.ll 
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GEOMETRIE 

Elementgegevens 

Druklaag 

Plaatafmetingen 

Opleggingen 

2• 6.9 

0• 9.3 

1200 

druklaag: construclief 

~ 
sterkteklasse 

~ 
element : elementtype 

wapeningspostitie 
wapeningstype 

8200 

Figuur 14: kanaalplaatvloer, geometrie en opleggingen 

RESULTATEN 

Berekende resultaten 
2• 6.9 druklaag : constructief 

, sterkteklasse 

~ 
element : elementtype 

wapeningspostitie 
wapeningstype 

0• 9 .3 

1200 

Figuur 15: de Afmetingen van de behorende kanaalplaatvloer 
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= 865 

= H 
= 0 
= 280 

= 865 

= H 
= 0 
= 280 
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8.4.1.1 Bepalen permanente belastingen op de raamwerkliggers 

40 

t~ 
Totaal belasting ob het ligger is P 

per = 28,6+ 14,8= 43,4 kN/ml 

Pper = 43.4 
kN/ml 

Totaal belasting ob het ligger Ii 
van de geschoorde raamwerk JI 

Figuur 16: Het bepalen van de permanent belastingen op de radiale ligger 
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,2+ 1 + ),8) kN/m2 x 3,6 
m = 26,28 kN/ml 

~\ G"el i~,~~ti~~ ~~7~\ liggec 

~('.~ 
.; 

o .... 

O .,._ 

Totaal belasting ob het ligger 
is P,,.,. =26,28+5,4+8="' 40 

kN/ml 

+0,8) kN/m2 x 3,0m = 5,4 
. kN/ml Totaal belasting ob het ligger 

van de geschoorde raamwerk 

Figuur 17: Het bepalen van de permanent belastingen op de tangentiale ligger 

Ppe,~:~~,75 ~ 

(1,0+0,8) kN/m2 x 3,0 m = l 
5,4 kN/ml 

( 4,3+ 1,2+ 1,0+0,8) kN/m2 x 2 
X 9,27 m = 135,34 kN/ml 

Totaal Permanente belasting 
ob het ligger is Pper = 135,34 

+ 5,4 = 140,75 kN/ml 

Permanente belasting ob h~:=i 
ligger van de kern 1 

.~>JC:3 

Figuur 18: Het bepalen van de permanent belastingen op de radiale ligger bij de kem 
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8.4.2 Veranderlijke belastingen 

De veranderlijke belasting is voor verschillend functies van het gebouw verschillend van waarde. 

Dit heeft te maken met de functies die in NEN 6702 voorgeschreven zijn. Door de grote 

complexiteit van het gebouw zijn de veranderlijke belastingen van de horeca categorie aan te 

nemen me de behorende \JI. 

Q ver = 5,0 kN/m2 \jl = 0,25 

ext re em I momentaan J geconcentreerd I 
categorie 

Prep frep 
opmerkingen kN/m2 y kN 

vloeren I 
a) woningen 1,75 lo.4 I 3 j1, 2 

b) kantoren e. d. 2,5-3,5 jo,5 I 3 12.3 

c) winkelg~bouwen 4,0 jo.4 I 7 12 
d) stations e. d. 4.o-5.o Jo.25 .. I 7 2,4,5 

l e) industriele gebouwen ;.s,o p ~ 10 12. 11 

ID bibliotheken e. d. I 1.0 l 7 j1 o 

Figuur 19: Veranderlijke verticale belastingen op vloeren en daken 
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8.4.2.J Bepalen veranderlijke belastingen op de raamwerkliggers 

Figuur 20: 

Veranderlijke belasting ob het 
ligger Pper = 5,0 x 8,23 = 41,15 

kN/ml 

Pper = 41 , 15 
kN/ml 

@I belasting ob het ligger 
e geschoorde raamwerk 

. .. . ····-·· ·-

Het bepalen van de veranderlijke belastingen op de radiale ligger 

o - •.••. ~.~~ • ~~ ', 

O I'·:~~, J Veranderlijke belasting ob het 
ligger is P,... =5,0 x 6,6=33 

kN/ml 

Veranderlijke belasting ob het 
ligger van de geschoorde 

raamwerk 

Figuur 21: Het bepalen van de veranderlijke belastingen op de tangentiale ligger 
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44 

Pper = 122,7 
kN/ml 

Veranderlijke belasting ob het 
ligger is Pper = 2 x 12,17 x 

5,0 = 122,7 kN/ml 

r-
Veranderlijke belasting ob het 

ligger van de kern 

Figuur 22: Het bepalen van de veranderlijke belastingen op de radiale ligger bij de kem 

oury n'l .1 lf'.:01 
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