
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Alternatief ontwerp voor hoogspanningsmast 'Wintrack' in beton

de Groot, H.A.I.A

Award date:
2013

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/1600695d-3e70-4dd9-8b7c-b6dcfbfdb6b2


 
Alternatief ontwerp voor  

hoogspanningsmast ‘Wintrack’ in beton 

 

 

(Afstudeerverslag)  

 

 

 
Auteur: 

H.A.I.A. de Groot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Universiteit Eindhoven 

Department of Architecture, Building and Planning 

Unit Structural Design and Construction Technology 



AFSTUDEERVERSLAG: ALTERNATIEF ONTWERP VOOR  HOOGSPANNINGSMAST ‘WINTRACK’ IN BETON 

2 
 

  



HOOFDSTUK 7 

 

3 
 

 
Alternatief ontwerp voor  

hoogspanningsmast ‘Wintrack’ in beton 

 

 

(Afstudeerverslag)  

 

 

 
Auteur: 

H.A.I.A. (Hein) de Groot  

Bachelor of Science 

geboren te Oss, Nederland 

 

Publicatie datum: 

Januari 2013 

 

Afstudeercommissie: 

Prof.dr.ir. D.A. Hordijk (Technische Universiteit Eindhoven) 

Ing. S.J. de Boer (Technische Universiteit Eindhoven) 

Ir. S.J.F. de Koning (Heijmans te Rosmalen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Universiteit Eindhoven 

Department of Architecture, Building and Planning 

Unit Structural Design and Construction Technology 



AFSTUDEERVERSLAG: ALTERNATIEF ONTWERP VOOR  HOOGSPANNINGSMAST ‘WINTRACK’ IN BETON 

4 
 

  



HOOFDSTUK 7 

 

5 
 

 

Voorwoord 

 

 
Aan alles komt een einde. Zo ook aan het afstuderen en daarmee aan mijn studie Constructief Ontwerp 

aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zes en half jaar bouwkunde is voor mij een leerzame en 

uitdagende periode geweest wat de basis zal vormen voor de jaren die nog gaan volgen. Het afgelopen jaar 

heeft voornamelijk in het teken gestaan van dit afstudeerwerk; het ontwerpen van een hoogspanningsmast. 

Wat begon als een totaal onbekend terrein voor mij, is me nu eigen geworden.  

 

Dit afstudeerverslag dat nu voor u ligt is geschreven in het kader van de master Structural Design aan de 

faculteit Architecture, Building and Planning van de Technische Universiteit Eindhoven. Hierin is een 

alternatief voor de stalen hoogspanningsmast ‘Wintrack’ in beton ontworpen. Er is niet alleen onderzocht 

of het mogelijk is om hetzelfde ontwerp in beton te maken, maar er is ook een compleet ander ontwerp 

gemaakt.  

 

Dit eindresultaat had ik nooit bereikt zonder de hulp van de afstudeercommissie. In het bijzonder wil ik 

Steef de Koning, de externe begeleider van Heijmans, bedanken voor de tijd, het enthousiasme, een 

kritische blik en de nieuwe inzichten tijdens de begeleidingen. Hierbij dienen ook de begeleiders vanuit de 

TU/e, Dick Hordijk en Siebe de Boer, genoemd te worden. Bedankt voor de tijd, de kritische blik en de 

feedback gedurende het proces. Hiernaast wil ik nog de collega’s van Heijmans en mijn medestudenten 

bedanken voor de gesprekken die me veel reacties en informatie hebben opgeleverd. Met iedereen heb ik 

prettig kunnen samenwerken, wat heeft geleid tot een geslaagd project. 

Natuurlijk wil ik ook mijn familie en vrienden bedanken omdat ze gezorgd hebben voor de interesse maar 

ook voor de nodige ontspanning tijdens het afstuderen.   

 

Een einde betekent ook weer een nieuw begin en dus een nieuwe uitdaging. Ik kijk er echt naar uit om de 

kennis, die is opgedaan tijdens mijn studie, in de praktijk toe te gaan passen waardoor ik een bijdrage kan 

leveren aan de bebouwing in Nederland.  

 

 

Lithoijen, januari 2013 

Hein de Groot 
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Samenvatting  

Sinds tientallen jaren is het materiaal vezelversterkt ultra hogesterkte beton (vvUHSB) in opkomst. Het materiaal 

kenmerkt zich door de zeer dichte structuur van de matrix. Zo ontstaat er, in vergelijking met conventioneel beton, een 

veel hogere druksterkte. Het nadeel van het materiaal is dat het bros kan bezwijken. Daarom worden er staalvezels in 

het beton toegevoegd, waardoor er toch een ductiel bezwijkgedrag ontstaat. Met deze staalvezels kan het materiaal ook 

enige trekspanningen opnemen.  

Door de zeer hoge druksterkte kan er tevens een hoge voorspankracht op de constructie worden aangebracht, waardoor 

er slanke en lichte constructies gerealiseerd kunnen worden. Het materiaal bezit ook een hoge elasticiteitsmodulus, 

waardoor met een dunner materiaal een zelfde stijfheid behaald kan worden als een constructie in conventioneel beton. 

Er ontstaat zo de mogelijkheid om constructies, die normaliter altijd in staal worden gemaakt, nu in vvUHSB te 

realiseren. In dit afstudeeronderzoek is er een alternatief in vvUHSB gemaakt voor de stalen hoogspanningsmast 

‘Wintrack’. 

 

De meest voorkomende hoogspanningsmasten in Nederland zijn vakwerkmasten. Deze gaan al decennia mee en zijn 

in het hele land toegepast. Tennet, de elektriciteitstransporteur van Nederland, heeft hiervoor een innovatie 

ontwikkeld, genaamd ‘Wintrack’. In de Randstad is een nieuwe hoogspanningslijn gerealiseerd van ongeveer 450 

Wintrack masten. Deze zijn strak vormgegeven en bestaan uit twee stalen pylonen waartussen de draden hangen. 

Hierdoor is de magneetveldzone waarin niet gebouwd mag worden smaller dan bij de vakwerkmasten omdat bij deze 

vakwerkmasten juist de draden ver uit elkaar hangen. De Wintrack masten zijn zo beter toepasbaar in stedelijke 

gebieden. 

 

Als afstudeerproject is er een alternatief voor deze Wintrack mast ontwikkeld in beton. Het ronde ontwerp van de taps 

toelopende mast is overgenomen, evenals de uitgangspunten die gelden voor de Wintrack mast. De krachten op de 

mast bestaan uit de belasting van de draden en de windbelasting. KEMA heeft in een rapport de belastingen uit 

draden op de mast vastgesteld en deze belastingen zijn overgenomen. Enkele factoren voor de windbelasting zijn 

afhankelijk van de eigenfrequentie van de constructie. Hiervoor is gebruik gemaakt van een spreadsheet waarin de mast 

als staafmodel in 50 stukken is opgedeeld. De afmetingen van de constructie dienen hier eerst ingevoerd te worden en 

daarmee kan de windbelasting worden bepaald.  

Voor het eerste ontwerp is een constructie gemaakt in conventioneel beton, met sterkteklasse C53/65. De eerste versie 

van de mast is ontworpen met alleen wapening. Maatgevend voor de mast is het optredende moment in de voet. Om 

de ronde doorsnede te controleren is een multi-layer model in een spreadsheet opgesteld. In het multi-layer model 

wordt de doorsnede opgedeeld in lagen en aan elk laag wordt een rek en een spanning toegekend. Met de oppervlakte 

van elk laag kan de kracht en hiermee de capaciteit voor de doorsnede in de voet van de mast bepaald worden.  

Het was niet mogelijk om een realistische constructie te maken zonder voorspanning. Daarom is een nieuwe 

constructie berekend, die volledig is voorgespannen en waarbij theoretisch ‘geen wapening’ nodig is. Het idee is dat de 

mast kan worden opgebouwd door ronde elementen op elkaar te stapelen en vervolgens de constructie extern voor te 

spannen. De voorspanning wordt per element in de binnenkant van de mast aangebracht door middel van verdikkende 

verankeringsflenzen. De strengen lopen vanaf de bovenkant van een element tot aan de fundering, waardoor de 

voorspankracht naar boven toe trapsgewijs wordt afgebouwd. In de verbindingen hoeven theoretisch geen bouten te 

worden toegepast. Voor transport en uitvoering zal er altijd nog enige wapening en bouten nodig zijn. 

In de bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT) wordt alleen lineair elastisch gerekend en in de trekzone mogen geen 

trekspanningen optreden. Zo blijven de voegen tussen de elementen in de gebruiksfase dicht.  

Na de parameterstudie is gebleken dat het mogelijk is om een constructie in C53/65 met voorspanning te realiseren. 

Echter zijn hierbij de afmetingen groter dan die van de stalen buismast.  

 

Om een vergelijkbaar ontwerp met dezelfde afmetingen als de stalen mast te maken is er verder gegaan met een 

constructie in vvUHSB, sterkteklasse C170/200.  In de Eurocode zijn normen voor hoge sterkteklassen nog niet 
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opgenomen en daarom is gebruik gemaakt van de Franse aanbeveling [1]. In de uitgevoerde parameterstudie is 

gevonden dat het mogelijk is om een mast in vvUHSB te maken met dezelfde afmetingen als de stalen mast. Hierbij is 

ook gebruik gemaakt van ronde elementen die op elkaar worden gestapeld en worden afgespannen aan de bovenkant 

van elk segment. De voegen tussen de elementen worden voorzien van lijm om een waterdichte voeg te krijgen en 

tevens worden er dwarskrachtribbels toegepast. Samen met de voorspanning zorgen deze ervoor dat de elementen niet 

af kunnen schuiven. 

 

Nadat het is gelukt om het staal van de Wintrack mast te vervangen door vvUHSB, is er ook onderzocht of het 

ontwerp van de Wintrack mast aangepast kan worden. Hierbij is gekeken in welk opzicht er een verbetering behaald 

kan worden bij het wijzigen van het ontwerp. 

vvUHSB is een zeer duur materiaal. Het toepassen van vvUHSB in plaats van een ander materiaal in een constructie is 

vaak alleen rendabel als er structureel wordt bezuinigd op volume. Het materiaal dient alleen te worden toegepast op 

de plaatsen waar het echt noodzakelijk is. Vooral bij steunmasten treedt het moment in twee tegenovergestelde 

richtingen op. Hiervoor is er een constructie ontworpen die zich optimaal verhoudt tot de krachtswerking. Deze rechte 

mast bestaat uit vier kolommen op de hoeken die verder omhoog naar elkaar toe lopen. Hiertussen komt een 

vakwerkstructuur. Tevens is er gebruik gemaakt van een modulair systeem, wat inhoudt dat de constructie is 

opgebouwd uit standaard elementen die eenvoudig geproduceerd en getransporteerd kunnen worden. De kolommen 

zijn overal identiek en alleen de breedte van de vakwerkstructuur neemt naar boven toe af. 

 

Bij het laatste ontwerp is vanuit de esthetica gedacht. Voor deze mast zijn een aantal verschillende ontwerpen 

vergeleken, de doorsnede is geoptimaliseerd naar de krachtswerking en de ophanging van de draden is gewijzigd. Door 

de unieke eigenschappen van vvUHSB is het namelijk mogelijk om organische vormen te creëren. Het ontwerp heeft 

de vorm van een jonge scheut. Het is één mast die onder recht is en naar boven toe overgaat in twee sprieten. De 

doorsnede is vierkant. De draden hangen boven aan de buiten- en binnenzijde van deze sprieten, waardoor de 

magneetveldzone toch zo smal mogelijk is gehouden. 

 

Om te weten te komen wat nu het meest economische ontwerp is, is er een vergelijking gemaakt in de materiaalkosten. 

Hieruit is naar voren gekomen dat de stalen mast de hoogste materiaalkosten heeft, gevolgd door de buismast in 

C53/65, het eigen ontwerp in de vorm van een jonge scheut in vvUHSB, de buismast in vvUHSB en de laagste kosten 

heeft de modulaire mast in vvUHSB. Met de productiekosten, de uitvoering en het onderhoud is geen rekening 

gehouden, terwijl deze toch van grote invloed kunnen zijn op de totale kosten. De productiekosten zullen voor de 

stalen en betonnen masten ongeveer gelijk zijn. De uitvoering van de stalen mast zal eenvoudiger zijn dan voor de 

betonnen varianten, maar qua onderhoud zijn de betonnen varianten weer in het voordeel doordat er in de totale 

levensduur geen nieuwe coating hoeft te worden aangebracht. 

 

Er is ook een vergelijking gemaakt in de duurzaamheid van de totale mast. Er is gekeken naar de embodied energy, de 

zogenaamde belichaamde energie, en de CO2 uitstoot. Hierbij komen de stalen mast en de mast in C53/65 het slechtst 

uit de bus. De masten in vvUHSB hebben de laagste embodied energy en de minste CO2 uitstoot.  

 

De eindconclusie is dat het mogelijk is om voor de Wintrack mast het materiaal staal te vervangen door vvUHSB, 

waarbij de afmetingen hetzelfde kunnen blijven. De modulaire mast is het beste alternatief voor de stalen variant als er 

naar de materiaalkosten en duurzaamheid wordt gekeken. Hierbij zijn de materiaalkosten 56% lager, de embodied 

energie is 78% lager en de CO2 uitstoot is 43% lager. Echter, is de mast in dit onderzoek niet tot in detail uitgewerkt. 

Mogelijk kan er in vervolgonderzoek wel worden gekeken hoe de mast het beste opgebouwd kan worden. Een andere 

mogelijkheid voor vervolgonderzoek is om te kijken naar vezelversterkte kunststoffen (composieten) als materiaal voor 

een hoogspanningsmast.  

 

 



HOOFDSTUK 7 

 

11 
 

 

1 

Inleiding 

 
1.1 Onderwerp      

Om elektrische energie van de opwekker naar de gebruiker te transporteren zijn er kabels nodig. De 

bovengrondse kabels worden aan hoogspanningsmasten opgehangen. De bekendste hoogspanningsmasten zijn 

de vakwerkmasten. Deze bekende ‘stalen soldaten’ gaan al decennia lang mee. Ze werden ontworpen op een 

levensduur van honderd jaar en staan bekend als oersterk, degelijk en transparant door de vakwerkstructuur. Ze 

hebben echter ook een aantal nadelen. Naast onderhoud en esthetische aspecten (vaak gekenmerkt als 

onaantrekkelijk), is de breedte van de magneetveldzone een moeilijk punt. Door de grote breedte hangen de 

geleiders ver uit elkaar. Hierdoor geldt een zonebreedte van ongeveer 300 meter langs de masten als beperking 

voor bebouwing. In stedelijke gebieden is deze ruimte vaak niet beschikbaar. TenneT is de 

elektriciteitstransporteur van Nederland en verantwoordelijk voor de elektriciteitsvoorziening in heel het land. 

Zij hebben hier een innovatieve mast voor ontwikkeld; de Wintrack. Het zijn 2 ranke conussen waartussen de 

geleiders hangen. Per steunpunt worden 2 stalen masten toegepast. Deze masten zorgen voor een forse reductie 

van de magneetveldzone en zijn tevens strak vormgegeven.  

 

Het doel van dit afstudeerproject is het ontwikkelen van een alternatief ontwerp in beton voor deze Wintrack 

mast. Het alternatief ontwerp is voornamelijk gericht op de constructie van de mast. Maar er zijn meer aspecten 

die meegenomen dienen te worden dan alleen de constructie. Zo zal er ook naar de vormgeving, duurzaamheid 

(levensduur), toepasbaarheid, uitvoerbaarheid en het onderhoud worden gekeken.  

 

1.2 Doelstelling      

De doelstelling van het afstudeerproject is:  

“Het ontwikkelen van een alternatief ontwerp in beton voor de ‘Wintrack’ mast” 

 

Deze doelstelling is gerealiseerd aan de hand van de volgende stappen: 

- algemeen beeld krijgen van hoogspanningsmasten 

- ontwerp Wintrack mast in staal analyseren 

- vergelijkbare masten, torens en windmolens onderzoeken 

- kennis opdoen van conventioneel en hoge sterkte beton met bijbehorende materiaaleigenschappen 

- uitgangpunten opstellen voor het ontwerpen in beton 

- ontwikkelen van een alternatief ontwerp in conventioneel beton en later hoge sterkte beton 

- studie naar de verschillende parameters die van belang zijn bij het ontwerp 

- door middel van optimalisatie een definitief ontwerp creëren 

- uitwerking van het alternatief ontwerp 

- een eigen ontwerp maken van een mast, waarbij het concept van de Wintrack wordt losgelasten 

- vergelijking maken van de verschillende ontwerpen in beton met het staalontwerp 
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1.3 Relevantie      

Door het toenemende gebruik van elektriciteit zal de komende jaren het elektriciteitsnet in Nederland fors 

uitgebreid worden. Een betrouwbaar elektriciteitsnet is dan van essentieel belang. Bij het kiezen van nieuwe 

hoogspanningsmasten zal er voor de meest economische oplossing moeten worden gekozen omdat het hier gaat 

om publiek geld. Om tot het meest economische ontwerp te komen dienen verschillende ontwerpen en 

materialen onderzocht te worden. Dit project zal mogelijk bijdragen in een nog economischere en eventueel ook 

een duurzamere variant van een hoogspanningsmast. 

 

Bij dit ontwerp zal er algemeen inzicht verkregen worden in het constructief ontwerpen en berekenen van 

hoogspanningsmasten. 

 

Er wordt inzicht verschaft in het ontwerpen met vezelversterkt ultra hogesterkte beton (vvUHSB). vvUHSB is 

een relatief nieuw materiaal dat tot nu toe weinig in de praktijk is toegepast. Er zijn nog relatief weinig 

ontwerpen gemaakt in vvUHSB omdat nog niet alles bekend is over dit materiaal, een internationaal erkende 

rekenmethode ontbreekt en dat nog niet alle mogelijkheden zijn onderzocht waarbij dit materiaal kan worden 

toegepast. Men wil nu onderzoeken of het mogelijk is om ontwerpen in staal te vervangen door vvUHSB. Dit 

ontwerp in vvUHSB zal een bijdrage leveren aan het vergroten van de mogelijke toepassingen in vvUHSB. 

 

Het eerste ontwerp wordt gemaakt in conventioneel beton en de andere ontwerpen in vvUHSB. De verschillen 

in het constructief ontwerpen in conventioneel en ultra hogesterkte beton kunnen in kaart gebracht worden. Hoe 

en waarmee kan men voordeel behalen indien met een hogere sterkte klasse beton wordt ontworpen. Als laatste 

zal ook het verschil tussen een ontwerp in staal en beton vergeleken worden.  

 

Dit afstudeerproject is de uiteindelijke opgave en de afsluiting van de master Structural Design aan de 

Technische Universiteit Eindhoven. Alle kennis en vaardigheden die zijn ontwikkeld gedurende de studie zullen 

nu gebruikt worden.  

 

1.4 Afbakening      

De toegepaste Wintrack masten kent 30 varianten met verschillende hoogtes, meerdere soorten geleiders, 

bochten et cetera. De masten die worden ontworpen hebben een karakteristieke hoogte en belasting. Voor dit 

project wordt gekozen om één steunmast en één hoekmast te ontwerpen. 

 

De belasting uit de draden opgegeven door KEMA zal overgenomen worden uit het rapport van de berekening 

van de stalen Wintrack mast [1]. Het is niet relevant om nog een keer een berekening te maken van de belasting 

uit de draden op de mast.  

 

De keuze voor een stalen of een betonnen mast zal grotendeels voortkomen uit kostenoverweging. Immers wil 

men de totale kosten zo laag mogelijk houden. Bij het alternatieve ontwerp in beton zullen globaal de kosten 

worden meegenomen. Dit zal verder niet in detail uitgewerkt worden. Voor de stichtingskosten (productie, 

transport en uitvoering) en onderhoud (conservering en controle) zullen globale aannames gedaan worden om 

toch onderling een vergelijking te kunnen maken en zo tot het meest efficiënte ontwerp te komen. 
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2 

Analyse hoogspanningsmasten 

 

 
In dit hoofdstuk zal eerst de huidige situatie van de hoogspanningsmasten worden geanalyseerd. Het doel van deze 

analyse is te onderzoeken wat het uitgangspunt is van het afstudeeronderzoek. In het literatuuronderzoek is deze analyse 

al opgesteld en hierin zijn de bestaande oude vakwerkmasten, de Wintrack masten en het gewenste alternatieve ontwerp 

al uitgebreid behandeld. Dit literatuuronderzoek [3] vormt de basis van dit afstudeerproject. Het is dus ook noodzakelijk 

om dit literatuuronderzoek eerst te lezen, om de beginselen over hoogspanningslijnen met de bijbehorende masten te 

begrijpen.  

De oude bekende stalen vakwerkmasten zijn op grote schaal veelvuldig toegepast en gaan al decennia lang mee. De 

Wintrack mast is een innovatie op deze stalen vakwerkmasten. Om een alternatief voor deze Wintrack mast te 

ontwikkelen zal eerst het constructief ontwerp goed geanalyseerd moeten worden. 

Dit hoofdstuk vormt deels een samenvatting van de analyse over de hoogspanningsmasten die in het literatuuronderzoek 

zijn beschreven. Verder zullen de masten waarvoor een alternatief is ontworpen uitgebreider behandeld worden. De 

detaillering van de mast wordt kort behandeld om een goed beeld te krijgen. De verdere hoofdstukken 3 t/m 7 zijn het 

vervolg op het literatuuronderzoek.  

 

2.1 Hoogspanningslijnen     

Elektriciteit heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot een onmisbare bron van energie. Om de gebruiker van 

elektrische energie te voorzien is er een uitgebreid stelsel van voorzieningen nodig, namelijk de 

elektriciteitscentrales, waar de elektriciteit wordt opgewekt. In de toekomst zal steeds meer elektriciteit van 

verschillende bronnen komen, waaronder bijvoorbeeld windmolenparken op zee. Er is een landelijk netwerk van 

hoogspanningslijnen en ondergrondse kabels dat de opgewekte elektriciteit bij de gebruiker brengt. Hiervoor zijn 

ook schakel- en transformatorstations nodig waar transformatie van de ene spanning naar de andere plaatsvindt 

en schakelhandelingen worden verricht. Wanneer men het elektriciteitsnet vergelijkt met het verkeersnet dan 

zijn de hoogspanningslijnen de snelwegen waarmee de grootste afstanden worden overbrugd.  

 
Figuur 2.1 Meerdere vakken en velden met bijbehorende hoogspanningsmasten van een hoogspanningslijn [3] 
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In Nederland is er thans ongeveer 4170 kilometer bovengrondse hoogspanningslijn, variërend in spanningen van 

50 kV tot 380 kV. De Wintrack masten die later aan bod komen zijn masten in een hoogspanningslijn van 380 

kV. 

 

Hoogspanningslijnen worden beschouwd als één langgerekte constructie, bestaande uit vele componenten (zie 

figuur 2.1 en 2.2). Een hoogspanningslijn bestaat uit een aantal velden, een veld is het gedeelte tussen twee 

opvolgende trekmasten. Een vak is het gedeelte tussen twee opeenvolgende steunpunten. De belastingen op de 

hoogspanningsmasten (één van de componenten) worden herleid uit de belasting op de totale constructie. Op de 

steunmasten worden de geleiders vastgeklemd. De geleiders worden op de trek-, hoek- en eindmasten 

afgespannen, waardoor doorhangen van de geleiders wordt tegengegaan en een eventueel dominosteeneffect bij 

steunmasten wordt voorkomen. Daarom moeten zij een grotere weerstand bezitten dan de steunmasten. Met 

deze trek-, hoek- en eindmasten kunnen in hoogspanningslijnen ook bochten worden gemaakt.  

 
Figuur 2.2 Eén veld van een hoogspanningslijn [3] 

 

2.2 Vakwerkmasten    

Er bestaan globaal genomen twee soorten hoogspanningsmasten: de vakwerkmast en de buis- of kokermast. De 

vakwerkmast kent verschillende typen, waarvan het ‘donautype’ (de lage brede mast) en het ‘denneboomtype’ (de 

hoge smalle mast), de meest bekende zijn. Deze twee meest voorkomende typen in Nederland zijn afgebeeld in 

figuur 2.3.  

 
Figuur 2.3  Vakwerkmasten van een hoogspanningslijn van 380kV. Type: (L) Donau model en (R) Denneboommodel [3] 

 

De masten staan, afhankelijk van het spanningsniveau van de lijn en het type mast, op onderlinge afstand tussen 

250 en 480 meter. De configuratie van masten en geleiders als geheel wordt onder meer bepaald door het feit dat 
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de draden bij hogere spanningen verder uit elkaar moeten hangen vanwege de benodigde isolatieafstand in de 

lucht. Hierdoor worden de masten breder en hoger. Bovendien worden dan de in acht te nemen 

veiligheidsafstanden ten opzichte van de buitenste draden ook groter. Over het algemeen kan men dus zeggen 

dat men lijnen met hoge spanningen herkent aan de hoge en relatief brede masttypen. 

 

De vakwerkmast is opgebouwd uit een zeer groot aantal stalen profielen, die met behulp van boutverbindingen 

met elkaar gekoppeld worden. In het algemeen worden standaard staalsoorten voor de profielen gebruikt. Een 

uitzondering vormt het materiaal van de hoekstijlen. Deze profielen dienen grote krachten te verwerken en 

worden vaak uit hoogwaardige staalsoorten vervaardigd. Bij toepassing van standaard staalsoorten zouden de 

hoekstijlen te zwaar worden. De onderkant van de mast wordt de poten of het broek van de mast genoemd. Dit 

stuk is in agrarische gebieden vaak verbreed zodat het mogelijk is om met landbouwvoertuigen tussen de 

randstaven van de mast door te rijden. Het verticale vakwerk vormt het mastlichaam. Om de geleiders op 

voldoende afstand van het mastlichaam te kunnen bevestigen worden horizontale armen, traversen genoemd, 

aangebouwd. 

 

Om het klimmen in de mast te vergemakkelijken worden aan twee zijden van het mastlichaam 

klimvoorzieningen aangebracht. In de traversen zijn bij de nieuwere hoogspanningslijnen loopbordessen 

aangebracht waardoor het makkelijker wordt zich in de traverse te verplaatsen. 

 

 
 

Figuur 2.4 (L) Een typische steunmast [2] 

Figuur 2.5 (R) Een typische trek-/hoekmast [3] 

 

 

2.3 Wintrack mast      

Er zal inzicht verkregen moeten worden in het bestaande ontwerp van de Wintrack mast. In deze paragraaf zal 

het ontwerp van de mast kort behandeld worden. Dit is nodig om een goed beeld te krijgen wat de 

uitgangspunten zijn van het stalen ontwerp. Er volgt een korte uitleg over het ontwerpproces waarin is 

overgegaan van de oude stalen vakwerkmasten naar de ranke conussen.  

  

Figuur 2.9 geeft een Hollands landschap weer waarin de Wintrack mast is toegepast. Deze is ontwikkeld in 

opdracht van Tennet, de elektriciteitstransporteur van Nederland. Zij zorgen voor de bewaking van de 

betrouwbaarheid en de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening. In dit hoofdstuk wordt een uitgebreide 
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toelichting gegeven op de ontwikkeling van deze mast. Als eerste zal een toelichting gegeven worden op het 

verkleinen van de magneetveldzone. 

 

Een belangrijke voorwaarde voor het ontwerpen van een nieuwe generatie hoogspanningslijnen komt voort uit 

het advies van het ministerie van VROM [3] om de breedte van de 0,4 µT (micro tesla) magneetveldzone zoveel 

mogelijk te beperken. Bij langdurige blootstelling aan magnetische straling zou mogelijk schade aan de 

gezondheid kunnen optreden. Vooral in gebieden met gevoelige bestemmingen speelt dit een rol, zoals bij 

woningen en kinderdagverblijven. Onder meer als uitvloeisel van dit advies heeft TenneT zich ingespannen om 

een nieuwe generatie hoogspanningsmasten te laten ontwerpen met een sterk gereduceerde magneetveldzone. 

 

In het kader van het Randstad 380kV project is bepaald dat de 0,4 µT waarde bereikt moet zijn op maximaal 50 

meter uit het hart van de hoogspanningslijn. De totale maximale 0,4 µT zonebreedte bedraagt daarom 100 

meter. Dit kan gerealiseerd worden door de geleiders dichter bij elkaar te hangen. Deze waarde geldt voor de 

nieuwe 380 kV hoogspanning verbinding in de Randstad. Deze nieuwe verbinding loopt van Wateringen naar 

Zoetermeer. 

 

Een hoogspanningsmast bestaat meestal uit 2 circuits van elk 3 fasegeleiders, zie figuur 2.6. De fasen van een 

draaistroomsysteem zijn onderling 120 graden in tijd verschoven. Het magneetveld is het vectoriele resultaat van 

stroomgrootte, fase hoek en afstand. Uit het voorgaande literatuuronderzoek [2] kan worden afgeleid dat bij 

hoogspanningslijnen een zo klein mogelijke cirkelvormige opstelling van de fasen de meest ideale configuratie 

lijkt, omdat de afstanden tot een willekeurig punt P dan vrijwel even groot zijn, zie figuur 2.6 (L). Echter is de 

reductie bij het toepassen van de geleiders onder elkaar minimaal, zie figuur 2.6 (M). De onderscheiden vectoren 

zullen dan ook ongeveer even groot zijn waardoor de resultante ook klein zal blijven. Voor een uitgebreidere 

uitleg wordt verwezen naar het literatuuronderzoek [2]. 

 

Eén methode waarmee de magneetveldzone ook kan worden verkleind is het reduceren van de horizontale 

afstand tussen de geleiders van beide circuits. Dit kan worden gerealiseerd door twee masten toe te passen en de 

beide circuits tussen deze masten te bevestigen. De minimale afstand a tussen de geleider en de mast moet groot 

genoeg zijn om de mast te kunnen beklimmen. Bij het toepassen van 2 masten (bipole mast) kan de afstand 

tussen de geleiders meer dan gehalveerd worden doordat de mast ertussen ontbreekt. In figuur 2.6 (R) is het 

principe van een ‘bipole’ mast gegeven.  

 

 
Figuur 2.6 (L) Mast met cirkelvormig opgehangen geleiders. (M) Mast met geleiders verticaal opgehangen. 

(R) Bipole mast met geleiders tussen de masten ingehangen. [4] 
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In figuur 2.7 is de magnetische veldsterkte uitgezet tegen afstand tot de mast. Hierin zijn de volgende 

verschillende type masten weergegeven: de Donau (vakwerk)mast, één mast met cirkelvormig opgehangen 

geleiders en de bipole mast. Uit de grafiek kan worden afgeleid dat er zeker een forse reductie van de 

magneetveldsterkte is behaald ten opzichte van de oude masten. Hier is de breedte van de zone waarin niet 

gebouwd mag worden in het lichtgrijs gearceerd. Deze is ongeveer 80/90 meter. 

 

Figuur 2.7 Magnetische veldsterkte weergegeven van de Donau ‘vakwerkmast, één mast met ronde kop en de bipole [3] 

 

De Wintrack is in opdracht van Tennet ontworpen door Zwarts & Jansma Architecten in samenwerking met 

KEMA. KEMA heeft de technische specificaties en een deel van de directievoering verzorgd. De architect heeft 

de 2 ranke conussen ontworpen. Ze zijn dominant in de vormgeving, maar ook de uithouders, diameters, 

coniciteit, kleur, (aansluit)details en toegangen. De holle ruimte binnenin is uitsluitend om montage van 

binnenuit mogelijk te maken en voor onderhoud/inspectie. De masten bestaan uit 2 of 3 delen die, door middel 

van een boutverbinding aan de binnen flens, aan elkaar worden gemonteerd, zie figuur 2.8 en 2.9.  

 

Om de enorme operatie van de vele extra hoogspanningslijnen die worden aangelegd niet te laten belemmeren 

door vertraging in de vergunning afgifte heeft Tennet een hoge prioriteit gesteld aan de esthetica. Volgens de 

architect zijn de nieuwe masten rank en minimalistisch vormgegeven, en zien er zo in elk opzicht anders uit dan 

de oude vakwerkmasten. De masten hebben een meer hedendaagse, terughoudende vorm en kleurstelling. 

Hierdoor zijn ze veel minder storend en kunnen ze beter in het Nederlandse landschap ingepast worden.  

 

 
 

Figuur 2.8 (L) Wintrack mast tijdens montage 

Figuur 2.9 (R) Wintrack mast toegepast in landschap [4] 
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2.4 Ontwerp masten (W2S400 en W2H400)  

In dit tracé zijn in totaal 68 Wintrack masten (34 x 2 stuks) toegepast. Hiervoor zijn er verschillende typen 

masten nodig, omdat we te maken hebben met een verschillende typen bebouwing. Bij het overkruisen van infra 

zijn hogere masten gewenst om voldoende afstand tot de kabels te waarborgen. In tabel 2.1 is een overzicht 

gegeven van de verschillende types en de eigenschappen die bij deze masten horen. Er wordt naar de 

verschillende type masten gekeken om één type te kiezen voor het alternatieve ontwerp. 

 

2.4.1 Type masten  

Als er naar het soort mast dat bij elk type hoort wordt gekeken is te zien dat er drie verschillende soorten zijn, 

namelijk de steun-, hoek-, en eindmasten. In figuur 2.10 zijn drie verschillende soorten masten afgebeeld. Een 

steunmast dient voornamelijk voor het dragen van de draden. Om de drie à vier velden dient er een trek- of 

hoekmast toegepast te worden. Deze worden toegepast bij een richtingsverandering van de hoogspanningslijn en 

om het doorhangen van de draden te voorkomen. Deze draden worden bij een trek-/hoekmast afgespannen, wat 

een grote horizontale belasting op deze masten geeft. Een steunmast wordt dus veel minder belast dan een trek-

/hoekmast. Een eindmast is een trekmast aan het einde van een bovengrondse lijn. Een uitgebreidere uitleg 

hierover is terug te vinden in het literatuuronderzoek [2].  

 

Tabel 2.1: verschillende type Wintrack masten met bijbehorende kenmerken [6] 

Type mast Soort mast Hoogte 

[m]  

Veld-

lengte  

[m] 

#circuits 

per lijn  

Diameter 

onder/boven 

[m] 

Dikte wand 

onder/boven 

[mm] 

Optredend 

moment* 

[kNm] 

W2S350+10 Steunmast 46+10=56 350 2 1,83 / 0,50 20 / 12 13.000 

W2E350 Eindmast 50 350 2 2,40 / 0,50 25 / 18 26.500 

W2S400 Steunmast 52 400 2 1,80 / 0,50 20 / 12 12.000 

W2H400 Hoekmast 57 400 2 2,40 / 0,50 28 / 15 32.000 

W4S350 Steunmast 50 350 4 1,80 / 0,50 20 / 12 11.500 

W4E350 Eindmast 50 350 4 2,40 / 0,50 28 / 20 32.000 

W4S400+10 Steunmast 53+10=63 400 4 2,14 / 0,50 22 / 12 19.500 

W4H350+10 Hoekmast 50+10=60 350 4 2,78 / 0,50 28 / 20 43.000 

W4S400Z Steunmast 53 400 4 1,88 / 0,50 20 / 12 14.000 

W4H400Z+10 Hoekmast 53+10=63 400 4 2,76 / 0,50 32 / 16 47.500 

* Het optredend moment dat in de tabel is weergegeven is het maximale moment dat in de UGT optreedt in de voet van de mast. 

Waardes zijn afgerond naar boven. 

 

De masten variëren in een hoogte van 50 tot 63 meter en sommige masten kruisen bestaande infrastructuur. 

Hier dienen extra maatregelen te worden genomen om voldoende afstand tot de kabels te houden. Deze masten 

worden met 10 meter verhoogd. In de werkplaats worden de masten gelast in 2 of 3 delen, afhankelijk van de 

grootte van de mast, en vervolgens worden ze naar de bouwplaats getransporteerd. Door middel van een 

boutverbinding worden ze aan elkaar gemonteerd. 
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Voor het tracé zijn verschillende veldlengtes gebruikt van 350 tot 400 meter. Dit is weer afhankelijk van het 

landschap, de bebouwing en de bestaande infrastructuur. 

 

 
Figuur 2.10 Verschillende soorten Wintrack masten. (L) Steunmast met 2 circuits.  

(M) Hoekmast met 2 circuits. (R) Steunmast met 4 circuits. [6] 

 

Als er in de lijst met verschillende type masten wordt gekeken is goed te zien dat er voor elke veldlengte en 

hoogte van de mast 2 type masten worden gemaakt, namelijk een steunmast en een hoekmast. Het grote verschil 

tussen deze 2 masten is het optredend moment in de voet van de mast. Hierdoor is de afmetingen van een 

hoekmast vele malen groter. Omdat er een alternatief ontwerp voor deze mast gemaakt dient te worden is het 

dan ook vanzelfsprekend om een alternatief te maken voor één steunmast en één hoekmast. Als we kijken in de 

lijst met het aantal toegepaste masten is te zien dat het type W2S400+7 en W2H400+7 in het tracé het vaakst is 

toegepast. Dit type masten hebben een optredend moment in de voet van respectievelijk 18.400 kNm en 38.700 

kNm in de UGT. Deze masten dragen 2 circuits en hebben een veldlengte van 400m. Qua hoogte, diameter en 

wanddikte heeft deze mast een waarde die iets boven het gemiddelde ligt. Hierdoor worden deze masten 

gekozen om hiervoor een alternatief ontwerp in beton te maken. Door te kiezen voor een karakteristieke mast 

kan in een later stadium met een relatief eenvoudige aanpassing in het constructief ontwerp een ander type mast 

ontworpen worden. 

 

Beide buismasten hebben een conisch verloop tot een diameter van 0,50 m in de top van de mast. Ze zijn allebei 

voorzien van een klimvoorziening aan de binnenkant van de mast. De detaillering van de mast is in bijlage A 

weergegeven. Hierin staat de binnenflensaansluiting, de detaillering van de deur, de aansluiting met de fundering 

en de huisvoorzieningen. 

 

- W2S400 (steunmast) 

Deze mast heeft een totale hoogte van 62,0 m. De basis diameter van de mast is 2,050 m met een wanddikte van 

22 mm. De wanddikte verloopt tot 12 mm bovenin. De delingen van de mast zitten op een hoogte van 19,31 m 

en 41,61 m.  
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- W2H400 (hoekmast) 

Deze mast heeft een totale hoogte van 64,0 m. De basis diameter van de mast is 2,633 m met een wanddikte van 

28 mm. De wanddikte verloopt tot 15 mm bovenin. De mast is opgebouwd uit drie segmenten met delingen op 

een hoogte van 17,34 m en op 40,6 m.  

 

2.4.2 Type funderingen  

Voor de fundatie is Heijmans BV verantwoordelijk. Per mastlocatie wordt er één fundament gemaakt. In het 

Randstad380kV tracé (Wateringen naar Zoetermeer) is de zandlaag niet draagkrachtig genoeg om op staal te 

funderen, waardoor er op palen gefundeerd moet worden. De hoeveelheid palen verschilt per locatie. Afhankelijk 

van de vraag of het om een steun- of een hoekmast gaat, kunnen er tot 30 heipalen nodig zijn voor de fundatie. 

Er zijn in totaal 2 verschillende type funderingen toegepast, die in figuur 2.11 zijn weergegeven. 

 

De C-poeren bestaan uit een cirkelvormige plaat van 0,9 m dik die een diameter hebben die verschilt van 7,5 - 

8,5 - 9,5 tot 12,5 m. Dit is weergegeven in figuur 2.11. Hier is voor één mastlocatie 2 funderingen nodig. Op 

deze plaat komt een opstort van 1,8 m hoog een diameter van 3,5 m. De C-9,5 en C-12,5 hebben een opstort 

met een diameter van 4,5 m. De palen zijn in een ronde vorm op een halve meter van de rand geplaatst. Door 

het grote moment en het lage eigen gewicht (normaalkracht op fundering) zijn palen in het midden niet zinvol 

[5].  

 

Indien het moment te groot is zal er gekozen worden voor een rechthoekige fundering. Dit is ook het geval 

waarbij de funderingen elkaar zouden raken, als de masten te dicht bij elkaar staan.  

 
 Figuur 2.11 (L) C-7,5 poer fundering met een cirkelvormige vloer/plaat van Ø 7,5m van en een opstort van Ø3,5m 

  (R) R-poeren funderingen met een rechthoekige vloer/plaat van 10,5 bij 16,9m en een opstort van Ø4,4m [8] 

 

De R-poeren bestaan uit een rechthoekige plaat met tevens een dikte van 0,9 m. De afmeting is 16,9 bij 10,5 m. 

Op deze plaat komen 2 opstorten met elk een diameter van 4,4 m. Ook is hier de hoogte 1,8 m van deze opstort. 

Er bestaat ook een type met een afmeting van 15,9 bij 10,5 m. 

 

De betonkwaliteit die is toegepast is C28/35 voor vloer/plaat en C45/55 voor de opstort. De benodigde dekking 

voor het wapeningsstaal is 35mm, echter eiste de opdrachtgever een dekking van 50 mm. De milieuklasse is XC4 

voor de vloer en XC4/XF3 voor de opstort.  
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De opstort komt 30 centimeter boven het maaiveld uit, wat in figuur 2.12 en 2.13 te zien is. De reden daarvoor 

is dat een eventuele botsing met bijvoorbeeld een tractor geen gevaar voor de hoogspanningsverbinding met zich 

mee mag brengen. De tractor rijdt in dat geval tegen het fundament op, en niet tegen de mast aan. Door de 

ankerbouten in te storten kan de stalen mast op de opstorten worden gemonteerd.  

 

 
 

Figuur 2.12 (L) Funderingsplaat is gestort, wapening voor opstorten wordt aangebracht. [6] 

Figuur 2.13  (R) Opstort steekt 30 cm boven maaiveld uit. [6] 

 

2.5 Uitgangspunten   

Voor het stalen ontwerp van de mast zijn een aantal uitgangspunten opgesteld waarmee tijdens het constructief 

ontwerp rekening is gehouden. Deze aspecten zijn als randvoorwaarden belangrijk geweest om tijdens het 

ontwerpproces tot het uiteindelijke ontwerp te komen. 

 

- Meest economische ontwerp 

o Ontwerp met de laagste totale stichtingskosten 

o Ontwerp met de minste kosten voor onderhoud 

o Eenvoudig uitvoerbaar ontwerp (ontwerp waarbij weinig materieel nodig is om op te bouwen) 

o Snel uitvoerbaar ontwerp (een zo kort mogelijke bouwtijd is gewenst t.b.v. omgevingshinder) 

- Duurzaam ontwerp (waarbij de toekomstige generatie de meeste baat bij heeft) 

o Sustainable (ontwerp met zo min mogelijke CO2 uitstoot en minste energie om het te maken, 

de embodied energy) 

o Durable (ontwerp met een levensduur van 50 jaar en zo min mogelijk onderhoud) 

- Een slank ontwerp (ontwerp van de architect) 

- Reproduceerbaar ontwerp (dat eenvoudig te reproduceren is voor toepassing op grote schaal) 

 

Tennet stelt als eis dat de krachten/momenten die optreden in alle richtingen door de mast moeten kunnen 

worden opgenomen. 

 

2.5.1 Randvoorwaarden 

De constructie is ingedeeld in gevolgklasse CC3 [10]. De omschrijving van CC3 is als volgt: “Grote gevolgen ten 

aanzien van het verlies van mensenlevens, en/of zeer grote economische of sociale gevolgen of gevolgen voor de 

omgeving”. De referentieperiode voor de constructie is 50 jaar [10]. De bestaande masten die zijn toegepast 

bevinden zich is windgebied II – onbebouwd.  



AFSTUDEERVERSLAG: ALTERNATIEF ONTWERP VOOR  HOOGSPANNINGSMAST ‘WINTRACK’ IN BETON 

22 
 

  



HOOFDSTUK 7 

 

23 
 

 

3 

Constructief ontwerp in beton 

 

 
In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten behandeld die zullen gelden voor het alternatieve ontwerp in beton. Er zal 

worden onderzocht wat de randvoorwaarden zijn voor het ontwerpen in beton. Het beoogde doel is een ontwerp in vezel 

versterkt ultra hogesterkte beton (vvUHSB) te maken. Echter zal eerst gekeken worden naar een ontwerp waarbij een 

lagere betonsterkte klasse wordt toegepast. Uiteindelijk zal er een ontwerpproces worden gevolgd die in stappen van een 

stalen ontwerp, naar een ontwerp in vvUHSB gaat. 

 

3.1 Monoliete structuur   

We beginnen met een eenvoudige mast te ontwerpen waarbij de constructie zal bestaan uit gewapend 

conventioneel beton, zeg C53/65. Dit is het voorstadium voor het ontwerpen in beton. Hiermee kan een goede 

indruk verkregen worden in de afmetingen en de mogelijke knelpunten. Uit ervaring en kennis die is opgedaan 

met het ontwerpen in beton zal het waarschijnlijk zo zijn dat er geen realistisch ontwerp gemaakt kan worden in 

conventioneel beton. In vergelijking met staal zal het ontwerp vele malen zwaarder worden. In een later stadium 

zal dus een constructie in vvUHSB worden uitgewerkt. Hierbij kan lichter worden geconstrueerd dan 

conventioneel beton. Om zo eenvoudig mogelijk te beginnen gaan we uit van een monoliete constructie. Dat wil 

zeggen dat de mast van onder tot boven uit één geheel is gemaakt zonder delingen. Hierdoor is de constructie 

eenvoudig uit te rekenen en kunnen we dus snel een uitspraak doen over de benodigde afmetingen. 

De eerste stap is de mast uitrekenen zonder daarbij rekening te houden met de uitvoerbaarheid, het transport, de 

verbindingen enzovoort. In een later stadium worden deze facetten wel meegenomen en uitgewerkt. Hiervoor 

zullen eerst enkele randvoorwaarden/uitgangspunten beschreven moeten worden die van belang zijn op het 

ontwerp. Deze worden van te voren vastgesteld omdat ze tijdens het ontwerpproces ook niet zullen wijzigen. 

 

3.2 Uitgangspunten nieuw ontwerp    

Om uiteindelijk een optimaal ontwerp in beton te krijgen zal er een ontwerpproces gevolgd moeten worden. 

Door middel van een aantal stappen te doorlopen zal dit ontwerp bereikt moeten worden. Bij het programma 

van eisen zijn een aantal zaken die al van te voren vast staan; de randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden zijn 

opgesteld door de opdrachtgever en zijn al in paragraaf 2.5 behandeld. De uitgangspunten die van toepassing zijn 

op het ontwerp in beton zullen in de volgende paragraven worden behandeld. 

 

Het volgende ontwerpproces zal worden gevolgd: 

- Ontwerp in conventioneel beton C53/65 met wapening en zonder eigen gewicht en voorspanning 

- Ontwerp in conventioneel beton C53/65 met wapening en eigen gewicht en zonder voorspanning 

- Ontwerp in conventioneel beton C53/65 met wapening en voorspanning 

- Ontwerp in conventioneel beton C53/65 zonder wapening en voorspanning 
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- Ontwerp in ultra hogesterkte beton C170/200 met staalvezels en voorspanning (monoliete mast)  

- Ontwerp in ultra hogesterkte beton C170/200 met staalvezels en voorspanning (gesegmenteerde mast) 

- Eigen ontwerp in C170/200, waarbij de ontwerpeisen van de Wintrack mast niet worden meegenomen  

 

Het eerste ontwerp zonder het eigen gewicht is bedoeld om de momentcapaciteit te bepalen zonder dat daar een 

normaalkracht (of voorspanning) op werkt. Natuurlijk zal het eigen gewicht een positieve bijdrage leveren in de 

momentcapaciteit. Echter wordt dit, voor de eenvoud van de berekening, in het begin niet meegenomen. 

Hierdoor kan later bepaald worden wat de invloed is van het eigen gewicht en van de voorspanning op de 

momentcapaciteit.  

 

3.3 Gewenste situatie  

De gewenste situatie is het creëren van een beter alternatief ontwerp in beton voor de bestaande stalen Wintrack 

mast. Er zijn een aantal opzichten waarbij er een verbetering kan worden gevonden bij het alternatieve ontwerp 

ten opzichte van het bestaande ontwerp. Deze aspecten zijn: 

- De stichtingskosten (hieronder valt het materiaal, productieproces, transport, bouwtijd, uitvoering) 

- De onderhoudskosten (hieronder valt de inspectie en de coating) 

- De duurzaamheid (hieronder vallen de aspecten sustainable en durable) 

Het is van te voren lastig te bepalen of deze aspecten bij een ontwerp in beton voordeliger of nadeliger worden. 

Als constructief ontwerper moeten we ons voornamelijk bezig houden met het optimaliseren van het 

constructieve ontwerp en de overige aspecten in het achterhoofd meenemen.  

 

Het is dus belangrijk om het ontwerp te gaan optimaliseren. Bij optimaliseren zal gezocht worden naar het meest 

economische ontwerp. Echter dient er rekening te worden gehouden met een aantal randvoorwaarden waar het 

ontwerp aan gebonden is. De aspecten waar naartoe geoptimaliseerd kan worden zijn hier onder een rijtje gezet: 

 

- Meest economische ontwerp 

o Ontwerp met de laagste totale stichtingskosten 

o Ontwerp met de minste kosten voor onderhoud  

o Eenvoudig uitvoerbaar ontwerp (ontwerp waarbij weinig materieel nodig is om op te bouwen) 

o Snel uitvoerbaar ontwerp (een zo kort mogelijke bouwtijd is gewenst t.b.v. omgevingshinder) 

- Duurzaam ontwerp (waarbij de toekomstige generatie de meeste baat bij heeft) 

o Sustainable (ontwerp met zo min mogelijke CO2 uitstoot en minste energie om het te maken, 

de embodied energy) 

o Durable (ontwerp met een levensduur van 50 jaar en zo min mogelijk onderhoud) 

- Slank ontwerp (dezelfde uitwendige diameter als het stalen ontwerp) 

- Reproduceerbaar ontwerp (dat eenvoudig te reproduceren is voor toepassing op grote schaal) 

 

In de bestaande situatie is de hoekmast 64 meter hoog en de isolatoren/draden hangen op een hoogte van 

respectievelijk 34, 44 en 54 meter hoog. Deze hoogte van de mast worden letterlijk overgenomen en wijzigen dus 

niet in het nieuwe ontwerp. Dit geldt tevens ook voor de steunmast. Tennet stelt als eis dat de momenten die 

optreden in alle richtingen door de mast en fundering moeten kunnen worden opgenomen. 
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De architect heeft zeer slanke masten ontworpen. In de voet van de mast is de diameter 2633 mm en in de top 

van de mast is deze 500 mm. Door deze afmetingen hebben de masten een minimalistisch uiterlijk. Bij het 

nieuwe ontwerp dienen deze afmetingen eerst als richtlijn te worden meegenomen, later zal naar een ontwerp 

met dezelfde afmeting worden gezocht. Dit stelt dus al meteen een randvoorwaarde voor het ontwerp. 

 

 

3.4 Controles die dienen te worden uitgevoerd  

De controles dienen te worden uitgevoerd in de BGT-toestand en de UGT-toestand. In de 

bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT) dient te worden voldaan aan de volgende randvoorwaarden [6]: 

 

- De maximale horizontale uitbuiging mag niet groter zijn dan 5,5% van de hoogte van de mast 

Bij een masthoogte van 64 m geldt een maximale horizontale uitbuiging van 3,52 m 

Bij een masthoogte van 62 m geldt een maximale horizontale uitbuiging van 3,41 m 

- De relatieve verplaatsing van de mast mag niet groter zijn dan 1% van de hoogt van de mast. 

Bij een masthoogte van 64 m geldt een maximale relatieve verplaatsing van 0,64 m 

Bij een masthoogte van 62 m geldt een maximale relatieve verplaatsing van 0,62 m 

- De scheurwijdte mag niet groter zijn dan 0,30 mm volgens tabel 7.16 uit de NEN-EN 1992-1-1 [7] 

 
 

Figuur 3.1 Maximale uitbuiging in top van de mast en de relatieve verplaatsing van 1% van de hoogte [6]. 

Note. Afbeelding komt uit de Nationale bijlage [10]. Hierbij geldt een uitbuiging van 8%. In de algemene norm is een eis van 5,5% gegeven [11]. 

 

Voor de Wintrack masten is uitgegaan van een maximale uitbuiging van 5,5% in de top van de mast. Om later 

een eerlijke vergelijking te maken wordt hier ook van een maximale uitbuiging van 5,5% uitgegaan in plaats van 

de toegestane eis van 8% uit de nationale bijlage.  

 

In de uiterste grenstoestand (UGT) dient te worden voldaan aan de volgende randvoorwaarden: 

- De constructie dient bestand te zijn tegen bezwijken. Hiervoor geldt: 

Md < Mu;  Het optredend moment dient kleiner te zijn dan het opneembaar moment  

Vd < Vu ;  De optredende dwarskracht dient kleiner te zijn dan de opneembare dwarskracht 

Nd < Nu;  De optredende normaalkracht dient kleiner te zijn dan de opneembare normaalkracht 
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3.5 Buiten beschouwing 

Er zijn een aantal zaken die in dit rapport niet zijn meegenomen. Bij sommige zaken is de uitwerking niet 

noodzakelijk. Ook kan het zijn dat er van sommige aspecten de kennis niet aanwezig is of dat er simpelweg geen 

tijd is om deze tot in detail uit te werken. De volgende aspecten worden niet uitgerekend of uitgewerkt.  

 

- Kruip en krimp 

Krimp en kruip zijn tijdsafhankelijke eigenschappen van beton. Met hun effecten behoort in het algemeen 

rekening te zijn gehouden bij de toetsing van bruikbaarheidsgrenstoestanden. De effecten van krimp en kruip 

behoren bij uiterste grenstoestanden alleen te zijn beschouwd indien hun effecten significant zijn, bijvoorbeeld 

bij het toetsen van uiterste grenstoestanden van stabiliteit waarbij tweede-orde-effecten van belang zijn. In 

andere gevallen hoeven deze effecten in uiterste grenstoestanden niet in beschouwing te zijn genomen, op 

voorwaarde dat de ductiliteit en rotatiecapaciteit van de elementen voldoende zijn. Indien in het ontwerp met 

kruipeffecten rekening wordt gehouden, behoren deze te zijn bepaald onder de quasi-blijvende belasting 

combinatie, ongeacht de beschouwde ontwerpsituatie, zoals blijvend, tijdelijk of buitengewoon. 

 

- Vermoeiing  

Ten gevolge van de vortex shedding (dynamische windbelasting) ofwel de wervelvorming kan er vermoeiing in 

de verbindingen optreden. Hiervoor dienen het aantal spanningscycli en bijbehorende trillingen bepaald te 

worden. In de NEN-EN 50341-1 [6] is bepaald dat voor betonnen masten vermoeiing buiten beschouwing kan 

worden gelaten. 

 

- Aansluiting conductors op mast 

De aansluiting van de geleiders/conductors op de betonnen mast is niet uitgewerkt. Voor de Wintrack mast is 

een clip aan de mast gelast waaraan de conductors hangen. Waarschijnlijk zal dezelfde aansluiting worden 

toegepast als bij de stalen mast. Deze clip kan door middel van stekken in het beton worden verankerd door deze 

tijdens productie in te storten. Ter plaatse van deze aansluiting zal de doorsnede berekend moeten worden op 

deze geconcentreerde kracht. Eventueel zal extra bijlegwapening benodigd zijn. 

 

- Sterktecontrole tijdens productie, transport en uitvoering  

De betonnen elementen dienen ook op sterkte te worden uitgerekend tijdens de productie, transport en de 

uitvoering. Tijdens de productie zal het element uit de mal getild worden, nog voordat het beton volledig is 

verhard. Na het transport zal het element ook van de vrachtwagen af gehesen moeten worden. In de 

uitvoeringsfase hebben we te maken met een windbelasting. Op al deze punten dient de constructie berekend te 

worden. 

Tevens zal in sommige berekeningen gerekend worden met een ‘ongewapende’ constructie. Hiermee wordt een 

constructie bedoeld waarbij, middels een berekening in de gebruiksfase, geen wapening benodigd is. Echter zal er 

voor transport, productie en uitvoering wel enige wapening nodig zijn. Er zal daarom ook (praktische) wapening 

worden toegepast, maar deze wordt verder niet uitgerekend. In de kostenvergelijking wordt uitgegaan van een 

praktisch wapeningspercentage van 1%. 

Tijdens het op spanning brengen van de voorspanankers dient de constructie te worden berekend op een extra 

moment. Dit moment ontstaat doordat de voorspanankers niet in het hart van de wand worden aangebracht, 

maar in de verdikkende verankeringsflens.  

 

- Extra splijt- en spiraal wapening ter plaatse van de voorspanankers 

De afmetingen en de bijlegwapening van de voorspanankers zijn gedetailleerd voor het type ankers in een 
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betonconstructie van C45/53. Tevens dient er extra splijt- en spiraalwapening te worden toegepast. Omdat er 

een constructie in C170/200 wordt gemaakt hoeft de extra wapening maar minimaal te zijn. 

 

- Brand 

Voor de stalen mast is er geen rekening gehouden met brand, omdat het object onbemand is. Hierdoor zal er 

met de betonnen mast ook geen rekening met brand worden gehouden. Deze eis is in de NEN-EN 50341-1 [6] 

beschreven. 

 

- Calamiteiten 

Een calamiteit is de aanrijding van wegverkeer (o.a. tractoren) tegen de mast. Een eis van de opdrachtgever is om 

de fundering 30 cm boven het maaiveld uit te laten steken, waardoor het verkeer eerst tegen de fundering op zal 

rijden. De mast zal hierbij onbeschadigd blijven. 

Een andere calamiteit zoals het invliegen van een helikopter is bij de stalen mast geen rekening mee gehouden, 

omdat de kans hierop namelijk heel erg klein is. Hier wordt ook bij de mast in beton niet mee gerekend. 

 

3.6 Duurzaamheid en kosten van de masten    

In dit hoofdstuk zullen de duurzaamheidsaspecten en de kosten van de masten W4H400 (hoekmast) en 

W4S400 (steunmast) bekeken worden. Deze aspecten zijn van belang als er wordt gekeken naar duurzaamheid: 

 

Durable 

- Levensduur (Tennet eist een levensduur van 50 jaar)  

- Onderhoud (kan worden opgedeeld in conservering en controle) 

o De verflaag op de stalen mast dient elke + 25 jaar opnieuw te worden aangebracht.  

o De inspectie op bijvoorbeeld roestvorming gebeurt elke + 15 jaar. 

Sustainable 

- Embodied energy (een meting van de totale energie die nodig is voor productie, transport en installatie)  

- CO2  uitstoot  

- Recycling  

- Levenscyclus analyse (LCA) 

 

Om in een later stadium tot een goede uitspraak te kunnen komen voor een vergelijking tussen de twee masten 

zijn er een aantal aspecten nodig die kunnen worden gekwantificeerd in termen van duurzaamheid. Om deze 

uitspraak te kunnen doen worden de CO2 uitstoot en de embodied energy verder toegelicht. Deze zijn redelijk 

eenvoudig te kwantificeren. 

 

3.6.1 Embodied energy 

De embodied energy (belichaamde energie) is een meting voor de totale energie die nodig is voor productie, 

transport, en installatie van het materiaal. Voor een aantal verschillende bouwmaterialen is de embodied energy 

bepaald, deze zijn weergegeven in figuur 3.2. De energie die nodig is voor de staalproductie is afhankelijk van de 

hoeveelheid ingezet schroot en de deelprocessen die per halffabricaat (profiel, buis of plaat) zijn vereist. Het 

huidige energiegebruik van constructiestaal ligt tussen 7 en 25 MJ per kilogram [9]. De benodigde embodied 

energy voor constructiestaal neemt af naarmate er meer gerecycled staal gebruikt wordt. Na vier cycli is het 

energiegebruik al met 40% gedaald. Het meeste constructiestaal dat in Nederland wordt toegepast bestaat uit 

ongeveer 30% gerecycled staal. In deze berekening wordt hier van uitgegaan. De energie die hiervoor nodig is, is 

20 MJ per kg staal. 
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Figuur 3.2 Embodied energy in mega joule per kilogram materiaal [9] 

 

3.6.2 CO2  uitstoot 

De CO2 uitstoot is de emissie die vrijkomt bij de winning van de grondstoffen, het transport naar de bouwplaats, 

het aanbrengen in het werk, de sloop en de afvalverwerking. De CO2 emissie van balkstaal is 480 kg CO2 per ton 

geproduceerd staal.  

  

In figuur 3.3 zijn de verschillende waardes weergegeven van verschillende bouwmaterialen. Hierin is het 

materiaal uitgezet tegen de energie in mega Joule dat het kost om één kilogram te produceren of omzetten. Voor 

de CO2 uitstoot per bouwmateriaal gelden de volgende waardes: 

 

 
Figuur 3.3 (L) en (R) CO2 uitstoot in kilogram per kilogram materiaal [9] 

 

3.6.3 Kosten mast 

De materiaalkosten van staal zijn: voor het leveren en verwerken van relatief bewerkbaar staal (S355J) voor 

masten wordt een prijs geteld van 2,50 euro per kg. [10] 
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3.6.4 Kwantificeren duurzaamheid en kosten stalen mast 

In tabel 3.1 zijn enkele waardes gekwantificeerd die betrekking hebben op de stalen mast. Met deze waardes kan 

er achteraf een uitspraak gedaan worden over de kosten van de betonnen mast in vergelijking met de stalen mast. 

 

Tabel 3.1: Gewichten en bijbehorende eigenschappen mast 

Belastinggeval  W2S400 

Steunmast 

W2H400 

Hoekmast 

Gewicht mast  (kg) 37 930 63 639 

Buitenoppervlakte mast  (m2) 256,36 311,65 

Transport gewicht per segment  (kg) 17 500 31 500 

Totale CO2 uitstoot*  (kg CO2) 30 300 50 900 

Embodied energy**  (MJ) 763 000 1 280 000 

Materiaalkosten mast*** (€) 94 825 159 100 

Vierkante meter verf    

*  Totale uitstoot CO2 bepaald volgens het totale gewicht om te zetten naar CO2 uitstoot (0,80  kg CO2  per kg) 

**  Embodied energy gekeken naar het gewicht van de mast (20,1 MJ per kg) 

*** Materiaalkosten berekend naar het gewicht van de mast (€2,50 per kg) 

 

3.7 Toegepaste normen en rapporten 

Zoals voor alle onderdelen waarmee wordt gebouwd bestaat er ook voor hoogspanningslijnen een norm. Deze 

norm; NEN-EN50341 deel 1 is opgesteld in Europees verband en geldt voor het grootste deel voor alle landen 

van de Europese Gemeenschap. Deel 2 is alleen maar een register waarin staat welke Europese landen een eigen 

aanvullende norm hebben, deze wordt verder niet gebruikt in deze scriptie. Deel 3 van deze norm behandelt de 

specifiek voor Nederland (§15) geldende voorschriften. 

Verder zal uit de Eurocode het deel van de windbelasting [11] en de betonconstructies [7] gebruikt worden. In 

paragraaf 3.9 over de toegepaste materialen zullen deze verder behandeld worden.  

Het rapport van AFGC/SETRA uit Frankrijk [12] zal worden gebruikt voor vezel versterkt ultra hogesterkte 

beton, dat in het Engels Ultra High Performance Fibre-Reinforced Concrete wordt genoemd.  

Het rapport waarin de belastingen uit de geleiders is opgesteld door KEMA [1] zal worden gebruikt om de 

benodigde krachten op mast te kunnen zetten. 

 

Hier is een overzicht van de normen/rapporten weergegeven die zullen worden gebruikt: 

 

NEN-EN 50341-1 Bovengrondse elektrische lijnen boven 45 kV wisselspanning –  

 Deel 1: Algemene eisen - Gemeenschappelijke specificaties [6] 

NEN-EN 50341-3-15  Bovengrondse elektrische lijnen boven 45 kV wisselspanning –  

 Deel 3: Verzameling van nationale normatieve aspecten [8] 

NEN-EN 1991-1-4/NB Eurocode 1: Belastingen op constructies –  

 Deel 1-4: Algemene belastingen – Windbelasting + Nationale bijlage [11] 

NEN-EN 1992-1-1/NB  Ontwerp en berekening van betonconstructies –  

 Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen + Nationale bijlage [7] 

Interim Recommandaties    Ultra High Performance Fibre-Reinforced Concretes – AFGC / SETRA [12] 

KEMA rapport “Design Loads for Wintrack II Towers” 

 Rapportnr. 30613067 08-1569B. 18 november 2008. [1] 



AFSTUDEERVERSLAG: ALTERNATIEF ONTWERP VOOR  HOOGSPANNINGSMAST ‘WINTRACK’ IN BETON 

30 
 

3.8 Belastingen 

De belastingen op hoogspanningsmasten zijn afhankelijk van de functie van de mast. Een hoogspanningsmast is 

onderdeel van een hoogspanningslijn. In een hoogspanningslijn zijn verschillende veldlengtes, hoogtes en 

hoekverdraaiingen tussen masten mogelijk. Hierdoor hebben de krachten uit de geleiders steeds een andere 

waarde. Het eigen gewicht van geleiders en isolatoren, maar ook de wind- en ijsbelasting op deze onderdelen, 

werken als belasting op de mast. De uiteindelijke krachten die op de fundatie van de mast werken zijn het 

resultaat van alle belastingen op de geleiders, de isolatoren en op de mast zelf. Al deze belastingen zijn als volgt 

in te delen: 

Permanente belastingen  - eigen gewicht van de mast   (Gk) 

- eigen gewicht van de isolatoren en van de geleiders (Gk) 

- trekbelasting van de geleider   (Gk) 

Veranderlijke belastingen  - wind (op de geleiders en op de mast zelf)  (Qwk) 

- ijs      (Qik) 

Bijzondere belastingen  - onderhoudsbelasting t.g.v. onderhoud aan de lijn  (Qpk) 

- afwezigheid van geleiders 

- draadbreuk 

 

3.8.1 Belastingcombinaties 

De belastingfactoren voor de windbelasting van het mastlichaam in tabel 4.2.11/NL.1 uit de NEN-EN 50341-

3-15 [11] voor de UGT-toestand in tabel 3.2 weergegeven. 

 

Tabel 3.2: Partiële factoren en combinatiefactoren voor de UGT, in NEN-EN als tabel 4.2.11/NL.1 

 
 

Karakteristieke waardes voor 

γG is de factor voor permanente belasting 

γQ is de factor voor veranderlijke belasting 

 

Voor de UGT zijn er 4 belastingcombinaties die worden bekeken. 

BG-1a 1,2 · GK + 1,5 · QWK  

BG-3 1,2 · GK + 0,45 · QWK + 1,5 · QiK 

BG-4 1,2 · GK + 1,5 · QPK + 0,3 · QWK 

BG-6 1,35 · GK  



HOOFDSTUK 3 

 

31 
 

Voor de BGT is tabel 4.2.11/NL.4 uit de NEN-EN-50341-3-15 [11] van toepassing weergegeven in tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3: Partiële factoren en combinatiefactoren voor de BGT, in NEN-EN als tabel 4.2.11/NL.4 

 
Voor de bruikbaarheid grenstoestand zijn er 3 belastingcombinaties die worden bekeken. 

BG-1a 1,0 · GK + 1,0 · QWK  

BG-3 1,0 · GK + 0,3 · QWK + 1,0 · QiK 

BG-4 1,0 · GK + 1,0 · QPK + 0,2 · QWK 

 

3.8.2 Permanente belasting 

Het eigen gewicht van de mast is een centrisch en gelijkmatig verdeelde belasting. Deze wordt gecombineerd 

met het gewicht van de geleiders en de isolatoren. De belastingfactor voor het eigen gewicht zijn volgens NEN-

EN 50341-3-15, γg = 1,2 voor de UGT en γg = 1,0 voor de BGT. Doordat er van een stalen variant naar een 

betonnen variant wordt overgegaan zal het eigen gewicht waarschijnlijk ook toenemen. Doordat de 

normaalkracht relatief erg laag is, is dit voor de berekening van de momentcapaciteit een positief bijkomend 

effect. 

 

In het rapport van KEMA [1] zijn de belastingen uit de geleiders opgesteld waarin ook de belasting uit de 

isolator is meegenomen. Het rapport van KEMA is echter niet voorhanden. In de berekening van de stalen 

Wintrack mast door VDL zijn wel de belastinggevallen voor de verticale en de horizontale belastingen uit de 

geleiders genoteerd. In elk belastinggeval is al de permanente en de veranderlijke belasting met 

belastingcombinatie meegenomen. Hieruit kunnen 3 maatgevende belastinggevallen worden gehaald. Voor de 

verticale belasting is er één belastinggeval genoteerd, voor de horizontale belasting zijn er twee belastinggevallen. 

Deze 3 belastinggevallen zullen letterlijk worden overgenomen bij de berekening van het nieuwe ontwerp. Voor 

elke geleider en bliksemdraad is er een andere waarde weergegeven. In tabel 3.4 en 3.5 zijn de verticale 

belastingen genoteerd.  

 

Tabel 3.4: Maatgevende belastingen (BG-3) van draden op mast W2H400* (Hoekmast) [1] 

Belastinggeval Hoogte 

+Peil 

[m]  

Eigen gewicht  

in UGT 

[N] 

Horizontale 

belasting in BGT 

[N] 

Horizontale 

belasting in ULS 

[N]  

Bliksemdraad 64 22.945 47.369 62.359 

Bovenste draad 54 68.277 181.603 229.744 

Middelste draad 44 68.310 179.249 226.168 

Onderste draad 34 68.350 176.375 221.796 

*  Belastingcombinaties zijn al meegenomen 
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Tabel 3.5: Maatgevende belastingen (BG-1a) van draden op mast W2S400* (Steunmast) [1] 

Belastinggeval Hoogte 

+Peil 

[m]  

Eigen gewicht  

in ULS 

[N] 

Horizontale 

belasting in ULS 

[N]  

Horizontale 

belasting in SLS 

[N] 

Bliksemdraad 62 21.704 14.977 10.307 

Bovenste draad 56 68.176 86.896 60.105 

Middelste draad 46 68.222 80.785 55.999 

Onderste draad 36 68.277 73.008 50.784 

*  Belastingcombinaties zijn al meegenomen 

 

Indien de verticale belasting tussen de hoekmast en de steunmast wordt vergeleken valt op dat er nauwelijks een 

verschil zit tussen de 2 masten. Dit is ook wel logisch omdat de veldlengte tussen de masten gelijk is.  

 

De overige belastingen waarmee nog rekening gehouden moet worden is de klimvoorziening aan de binnenkant 

van de mast. Bij de stalen mast is gerekend met een totale belasting van 9,6 kN. Verdeeld over de gehele hoogte 

is deze 9,6 / 64 = 0,15 kN/m. 

 

In het begin zal nog geen rekening worden gehouden met de eventuele deling van de segmenten. Ter plaatse van 

een deling zal hoogstwaarschijnlijk een verdikking in de mast komen om de verbinding mogelijk te maken. Dit 

zal in een later stadium verder worden uitgewerkt. 

 

3.8.3 Veranderlijke belasting 

De veranderlijke belastingen worden sterk beïnvloed door de klimatologische omstandigheden die van land tot 

land of zelfs van streek tot streek verschillen. De voor Nederland aan te houden klimatologische gegevens staan 

dan ook in deel 3 van de norm NEN-EN 50341-3 [8], met daarin de nationale normatieve aspecten.  

 

De veranderlijke belasting (wind en ijs) op de geleiders is al in het belastingcombinaties die zijn opgegeven 

meegenomen. De windbelasting van het mastlichaam is een horizontaal verdeelde belasting over de hele hoogte. 

Gezien het feit dat het windoppervlak van het mastlichaam in alle richtingen gelijk is, wordt deze eenmaal 

berekend en gecombineerd met de belasting van de geleiders in de verschillende windrichtingen. Deze staan in 

de bijlage. 

 

De druk als gevolg van de wind is evenredig met het kwadraat van de windsnelheid. Om tot krachten als gevolg 

van de wind te komen wordt de druk vermenigvuldigd met het betrokken oppervlak en een drietal factoren. Deze 

factoren brengen windvlagen, de gevoeligheid voor resonantie en de vorm van het beschouwde onderdeel in 

rekening. 

 

Er zijn drie gevallen waarbij windbelasting een rol speelt: 

- windbelasting op de geleiders 

- windbelasting op de isolatoren 

- windbelasting op de mast 

 

De waarde van de kracht QWK, term gevolge van een horizontale wind loodrecht op enig element van de 

hoogspanningslijn kan bepaald worden volgens enkele formules die in bijlage B zijn weergegeven. 
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Windbelasting op de mast 

De belasting op de constructie verandert door de tijd gezien in grootte. Dit gebeurt meestal betrekkelijk 

langzaam, de belasting kan als constant beschouwd worden. Wanneer de belasting als constant beschouwd kan 

worden, kan de stuwdruk vermenigvuldigd worden met de oppervlakte om de windkracht te weten te komen.  

Bij slanke constructies verandert deze windbelasting echter zo snel van grootte dat het niet juist is om, voor het 

bepalen van de responsie, uit te gaan van een constante belasting. Door een snel wisselende belasting kan een 

constructie in trilling raken, wat leidt tot een vergroting van de spanningen ten opzichte van de statische situatie. 

De constructie wordt in dat geval geschematiseerd tot een dynamisch systeem met één of meer vrijheidsgraden. 

De noodzaak tot het uitvoeren van een dynamische berekening doet zich onder meer voor bij een belasting door 

windvlagen, wat hier het geval is. Bij hoogspanningsmasten kan met een aantal factoren gerekend worden om de 

verschillende effecten in rekening te brengen. 

 

De windkracht op masten (van staal, beton en hout) kan bepaald worden volgens de uitdrukking: 

�� � �����	 ∙ 	�� ∙ 	�� ∙ 	�� ∙ 	�       

Waarin: 

qp(ze)  is de stuwdruk op hoogte ze in kN/m2 

GsT  is de dynamische vergrotingsfactor 

GT  is de afmetingsfactor 

CT  is de krachtscoëfficiënt 

A  is de oppervlakte in m2 

 

De stuwdruk op de stalen hoekmast loopt van ongeveer 500 N/m2 naar 1500 N/m2. Voor de krachtcoëfficiënt 

wordt een gemiddelde waarde 0,90 gevonden. De dynamische vergrotingsfactor is 1,13 en de afmetingsfactor is 

0,93. Als we deze waardes uitschrijven naar een q-last over de gehele hoogte, dan wordt er hiervoor een waarde 

gevonden die loopt van 1,0 tot 2,1 kN/m1. Deze waarde kan weer vergeleken worden met de belasting uit de 

geleiders. De som van windkracht komt hiermee op 110 kN. De arm van de kracht grijpt op ongeveer 1/3 van de 

hoogte van de mast aan. Hiermee komt het optredend moment ten gevolge van de windbelasting op ongeveer 

1/10 van het optredend moment ten gevolge van de kracht uit de geleiders. De windbelasting heeft dus maar een 

gering effect op het totale optredende moment en uitbuiging. Hiermee hebben ook de factoren maar een zeer 

gering effect op de totale windbelasting. 

 

Bij een algemene blik op de belastingen, is te zien dat er een relatief laag eigen gewicht is en een grote 

horizontale belasting. Dit resulteert in een lage normaalkracht en een groot moment in de voet.  

 

De bepaling van de totale windlast inclusief factoren is een vrij lastig en ingewikkeld proces, dit is namelijk 

afhankelijk van de vorm en de afmeting. Deze windbelasting op de mast is bepaald door gebruik te maken van 

een spreadsheet. In bijlage B staat een uitgebreide uitleg voor de bepaling van de windbelasting op een mast in 

beton.  
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3.9 Materialen 

Voor de mast in beton is gekozen om een ontwerp te maken met twee verschillende betonsoorten. Als eerste 

C53/65 en daarna C170/200. Er worden verder geen andere betonsterkteklasse gebruikt. Hier is het van belang 

om te kijken of het mogelijk is om een alternatief in beton te krijgen en niet het optimaliseren naar de meest 

efficiënte betonsterkteklasse. In een uitgebreidere analyse is het wel mogelijk om nog meerdere verschillende 

sterkteklassen te bekijken.  

Voor het ontwerp in beton dienen de mechanische eigenschappen bekend te zijn. Hier wordt kort een analyse 

gegeven over deze mechanische eigenschappen van de materialen.  

 

3.9.1 Beton C53/65 

In het eerste deel van het ontwerp dit afstudeerproject zal een ontwerp uitgewerkt worden in conventioneel 

beton, met sterkteklasse C53/65. Er wordt gekozen voor een lage sterkte betonsoort, zodat er eerst een goede 

schatting gemaakt kan worden voor de afmetingen van het ontwerp. De spannings-rek relatie van dit materiaal is 

weergegeven in figuur 3.4.  

 

Voor alle betonsterkteklasse tot C50/60 geldt dat er gerekend dient te worden met εc3 = 1,75‰ en εcu3 = 3,5‰. 

In de Eurocode is een formule gegeven waarbij deze waardes berekend kunnen worden. Voor C53/65 geldt dat 

het beton begint te stuiken bij een rek van εc3 = 1,79‰ en de grenswaarde van het beton is εcu3 = 3,26‰. Er zit 

dus een klein verschil in de plastische fase die iets korter is.  

De karakteristieke cilinderdruksterkte van beton na 28 dagen fck = 53 N/mm2. Dit is de waarde die wordt 

gevonden bij het beproeven van een cilindervorming proefstuk. Met deze bovengrenswaarde kan een waarde 

gevonden worden waarmee kan worden gerekend. De rekenwaarde van de druksterkte van beton is volgens 

NEN-EN 1992-1-1 #3.1 [7] als volgt te bepalen:  

��� �
��� 	 ∙ ���

��
�
1,0	 ∙ 53

1,5
� 	35,3	�/���	 

De elasticiteitsmodulus is de helling van de elastische tak van het spannings-rekdiagram. Deze rekenwaarde voor 

de elasticiteitsmodulus kan nu eenvoudig worden gevonden door de druksterkte te delen door de rek.  

 �� �
���

!�"
�

35,3

0,00179
� 	19	739	�/��� 

 

  
Figuur 3.4 (L) Spannings-rek diagram betonsterkteklasse C53/65  

Figuur 3.5 (R) Spannings-rek diagram wapeningsstaal B500B  
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3.9.2 Wapening B500B 

In het Om het beton voldoende buigtrekcapaciteit te geven zal het beton worden voorzien van wapening. Voor 

de wapening zal gekozen worden voor B500B. In figuur 3.5 is het spannings-rekdiagram te zien van het 

wapeningsstaal. In de NEN-EN 1992-1-1 (#3.2 Betonstaal) staat dat er voor de plastische fase 2 verschillende 

takken mogelijk zijn. Er is een horizontale bovenste tak waarbij de rekgrens niet hoeft te worden gecontroleerd. 

De rekenwaarde van de vloeigrens is hier als volgt: fyd = 435 N/mm2. De waarde wordt gevonden bij een rek van 

0,00217 %, ofwel 2,17 ‰. De andere tak is een hellende bovenste tak met een rekgrens die uitkomt op 0,025 %. 

De rekenwaarde voor de vloeigrens mag vermenigvuldigd worden met een factor k = 1,08 volgens bijlage C uit 

de NEN-EN 1992-1-1. Hierdoor komt de rekenwaarde van de vloeigrens uit op: fyd = 435 · 1,08 = 470 N/mm2. 

Voor de eenvoud van de berekening wordt er gekozen om de horizontale tak aan te houden. 

 

Er wordt gekeken of het wel of niet mogelijk is om een mast in conventioneel beton te ontwerpen en wat 

hiermee de afmeting worden. Om tot een nog slanker ontwerp te komen zal op de constructie een voorspanning 

worden aangebracht.  

 

3.9.3 Voorspanning 

Tegenwoordig wordt ongeveer 90% van de voorspanning uitgevoerd met behulp van kabels opgebouwd uit 7-

draads strengen Ø12,9 mm of Ø15,7 mm. In Nederland wordt praktisch alleen de kwaliteit Y1860 gebruikt. De 

karakteristieke breukkracht van deze strengen is 186 kN, respectievelijk 279 kN. Bij dit ontwerp zullen we ook 

gebruik maken van dit type voorspanstrengen. In figuur 3.6 is het spanningsrek-diagram van Y1860 te zien. 

 

 
Figuur 3.6  Spannings-rek diagram voorspanstaal Y1860  

 

Bij de voorspansystemen wordt onderscheid gemaakt tussen oplossingen in VMA (voorspanning met 

aanhechting) en in VZA (voorspanning zonder aanhechting). In een later stadium zal bekeken worden wat 

hiervan de voor- en nadelen zijn en zal hierin een keuze gemaakt moeten worden. 
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3.9.4 vvUHSB C170/200 

In Frankrijk is in januari 2002 een interne aanbeveling voor “Bétons fibrés à ultra-hautes performances” 

(Association Française de Génie Civil, 2002) ofwel vvUHSB opgesteld en gepubliceerd door AFGC/SETRA 

[12]. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op het gebruik van elementen gebouwd met Ductal. In de tabel 3.6 is de 

samenstelling van het materiaal Ductal-FM weergegeven. Voor dit materiaal wordt 2,15% staalvezels toegepast. 

Een uitgebreide omschrijving over de samenstelling is terug te vinden in het literatuuronderzoek [3].  

 

Tabel 3.6: Globale samenstelling van Ductal-FM [13] 

 C170/200 

Cement 710 kg/m3 

Silicafume 230 kg/m3 

Kwartspoeder 210 kg/m3 

Zand 0-2 mm 1020 kg/m3 

Grind - 

Staalvezels (13 mm lang) 156 kg/m3 

Plastificerende hulpstof 13 kg/m3 

Water 140 l/m3 

Soortelijke massa 2522 kg/m3 

Water-bindmiddelfactor 0,15 

Water-cementfactor 0,20 

 

Gekozen is om het constructief ontwerp in vvUHSB te toetsen door gebruik te maken van de aanbevelingen 

opgesteld door de AFGC/SETRA. Waar nodig worden de aanbevelingen aangevuld met rekenregels uit de 

Eurocode 2 voor betonconstructies [7]. In hoofdstuk 5 worden de mechanische eigenschappen van dit materiaal 

uitgebreider behandeld. In tabel 3.7 zijn de materiaaleigenschappen van vvUHSB weergegeven. 

 

Tabel 3.7 Enkele materiaaleigenschappen van vvUHSB [14] 

  C170/200 

Druk tijdens verharding (N/mm2) - 

Druksterkte (N/mm2) 170-230 

Treksterkte (N/mm2) 7-12 

Buigtreksterkte (N/mm2) 15-45 

Breukenergie (kJ/m) 20-40 

Elasticiteitsmodulus (kN/mm2) 50-60 
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3.10 Milieuklasse en dekking 

De milieuklasse is bepaald volgens tabel 1 uit hoofdstuk 4 uit de NEN-EN 206-1. 

De milieuklasse voor deze constructie is als volgt: 

XF1 Verticale betonoppervlakken blootgesteld aan regen en vorst 

XC4 Wisselend nat en droog.  

Betonoppervlakken in contact met water, maar die niet in XC2 vallen 

  

De dekking is te bepalen volgens tabel 4.3N constructieve classificatie volgens NEN-EN 1992-1-1 [7]. 

De ontwerplevensduur is 50 jaar, daardoor valt de constructie in de constructieklasse S4. Deze 

ontwerplevensduur is door de opdrachtgever Tennet opgesteld. 

Omdat er een betonsterkteklasse > C40/50 wordt toegepast, geldt hiervoor een vermindering met 1 klasse. 

Doordat er zal worden geprefabriceerd geldt tevens een vermindering met 1 klasse. Hierdoor valt de dekking uit 

op 25 mm. Echter moet de minimumdekking bij het ontwerp zijn vermeerderd om rekening te houden met 

uitvoeringstoleranties (Δcdef). De vereiste minimumdekking moet zijn verhoogd met 5 mm. Hierdoor komt de 

dekking waarmee gerekend moet worden uit op 30 mm. 

 

Het is nu mogelijk om twee verschillende doorsnedes van een wand te schematiseren. In de figuur 3.7 is te zien 

dat aan de buitenkant van de langsstaaf een beugel is geplaatst om de langsstaaf op afstand te houden en tevens 

voor het opnemen van de dwarskracht. Hier zijn de langsstaven geplaatst met een hart op hart afstand van 150 

mm. Met deze tekening kan de minimale wanddikte bepaald worden. Bij het toepassen van twee 

wapeningsnetten dient de wand minimaal 200 mm dik te zijn, te zien in figuur 3.7 (L). De minimale wanddikte 

bij het toepassen van één enkel net is ongeveer 150 mm, figuur 3.7 (R). Dit geldt voor de voet van de mast. 

 

In de figuur is de linkse doorsnede heeft twee netten met langsstaven van Ø20 mm en beugels van Ø16 mm. 

Voor de rechterwand geldt dat de langsstaven hier Ø28 mm zijn met beugels van Ø20 mm. Dit is een eerste 

schatting voor de afmetingen van de wapening. Met deze geschematiseerde tekening wordt duidelijk dat de 

hoeveelheid wapening in de wand erg veel is. Door later met enkele parameters te variëren kan een doorsnede 

worden gevonden met een lager wapeningspercentage. Voor de beide langsstaven geldt dat de totale dekking 

uitkomt op ongeveer 50 mm. 

 
Figuur 3.7 Voorbeeld van betondoorsnede met langsstaven, beugels en dekking. (L) wanddikte van 200 mm. (R) wanddikte van 150 mm. 
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3.10.1 Controle scheurwijdte 

In de BGT zal de constructie gecontroleerd dienen te worden op een maximale scheurwijdte. In de Eurocode 

zijn 2 methodes beschreven voor het bepalen van de scheurwijdte: berekening van de scheurwijdte via formules 

of toetsing van de constructie aan detailleringstabellen. Omdat de constructie complexer is dan een standaard 

betonnen ligger of een plaat, is er gekozen voor de bepaling van de scheurwijdte via formules. Voor het bepalen 

van deze scheurwijdte dienen een aantal waardes bekend te zijn, namelijk: de betondekking op de 

langswapening, de betontreksterkte op het moment van scheuren, de aanhechteigenschappen van het betonstaal, 

de belastingsituatie en de verhouding tussen de oppervlakte van het staal en de effectieve oppervlakte van het 

beton in het trekspanningsgebied. Omdat er met een ronde doorsnede wordt gerekend is het lastig te bepalen 

wat nu precies de oppervlakte is van de betondoorsnede wat onder trek staat. Voor deze berekening kiezen we 

één staaf met het bijbehorende trekgebied, zie figuur 3.8. Deze verhouding kan berekend worden volgens de 

volgende formule: 

 
 

 

Hierbij is Ap’ de oppervlakte van de doorsnede van het voorspanstaal met voor of na gerekt staal binnen het 

Ac,eff. In figuur 3.8 is deze niet aanwezig. De ξ1 is de verhouding van de aanhechtsterkte rekening houdend met 

de verschillende diameters van voorspan- en betonstaal. 

De oppervlakte van het effectieve trekgebied van beton Ac,eff en van het staal As is te zien is in figuur 3.8. 

 
Figuur 3.8  Oppervlakte van de betondoorsnede en de wapeningsdoorsnede 

 

In de Eurocode voor beton [7] is in paragraaf 7.3 de scheurbeheersing beschreven. Als eerste zal hiervoor de 

scheurafstand sr,max berekend moeten worden: 

 
 

 

Hiervoor is nodig de dekking (c = 50 mm), de staafdiameter (Ø) en een aantal coëfficiënten: 

k3 = 3,4  

k1 = 0,8 voor staven met een hoge aanhechting 

k2 = 1,0 voor zuivere trek. Dit is de coëfficiënt die rekening houdt met de rekverdeling. Het verschil in 

rek tussen de bovenste en onderste rand is nihil. Hierdoor nemen we een ‘conservatieve’ waarde van 1,0 

k4 = 0,424 

 

Het verschil tussen de gemiddelde staal- en betonrekken wordt gevonden door de volgende vergelijking: 

 

 
 



HOOFDSTUK 3 

 

39 
 

Waarin: 

σs is de spanning in de trekwapening, uitgaande van een gescheurde doorsnede 

αe is de verhouding Es / Ecm 

kt = 0,6 voor kortdurende belasting; kt is een factor die afhangt van de belasting duur 

 

Hierna kan de scheurwijdte worden gevonden met de vergelijking: 

 �� � ��,��	
��� 	���� 
 

Deze berekende scheurwijdte moet zijn beperkt tot een maximale scheurwijdte die is bepaald voor beton met 

milieuklasse XC3 tot wmax = 0,30 mm. 

 

3.11 Staafmodel  

Om de krachten in de mast te bepalen zal een staafmodel worden opgesteld waarbij de belastingen worden 

ingevoerd. Als eerste zal een staafmodel voor de hoekmast worden opgesteld, dit is in figuur 3.9 weergegeven. 

De belastingen die in het voorgaande hoofdstuk zijn opgesteld worden nu in het staafmodel op de mast gezet. 

De 4 belastingen uit de geleiders worden op de juiste hoogte op de staaf geplaatst. Voor de windbelasting wordt 

een q-last ingevoerd op de mast van 2,2 kN/m1. 

 

Hiermee kan snel een beeld worden verkregen over de optredende momenten, dwarskrachten en 

normaalkrachten. Tevens kan bepaald worden wat de invloed is van de windbelasting en de horizontale belasting 

uit de geleiders op het totale optredende moment. 

 
   

Figuur 3.9:  v.l.n.r. (1) Optredende normaalkracht is 1166 kN   (2) Optredende dwarskracht is 891 kN  

W2H400 (3) Optredend moment in UGT is 38.600 kNm   (4) Optredend moment in BGT is 31.432kN 

 

Nu de krachten op de mast bekend zijn, kan er een uitspraak worden gedaan over de normaalkracht, dwarskracht 

en het moment dat op de doorsnede werkt. Ten eerste is het moment in de voet van de mast in de UGT (38.600 
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kNm) zeer groot ten opzicht van de normaalkracht en de dwarskracht. Het momentenverloop ten gevolge van de 

belastingen uit de geleider is lineair en ten gevolge van de windbelasting kwadratisch. Het totale 

momentenverloop zit dus tussen een kwadratisch en lineair verloop in. Doordat het momentenverloop ten 

gevolge van de windbelasting ongeveer 1/10 is van het totale moment zal het verloop meer lineair dan 

kwadratisch zijn. Het optredend moment in de UGT op halve hoogte van de mast is ongeveer 11.000 kNm. Dit 

wil zeggen dat het moment naar boven toe sterk afneemt. 

 

Het moment in de voet ten gevolge van de windbelasting is 4700 kNm. Dit is ongeveer 12 % van het totale 

moment. De dynamische vergrotingsfactor van 1,1 en de andere belastingfactoren hebben dus niet zo heel veel 

invloed op het moment. Het optredend moment wordt voornamelijk bepaald door de horizontale kracht in de 

geleiders. 

 

Het moment in de BGT (31.400 kNm) is ongeveer 20% minder dan het moment in de UGT. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat het moment in de BGT relatief erg hoog is en hierdoor waarschijnlijk maatgevend zal 

worden voor de doorsnede van de constructie. Dit wordt later bekeken. 

 

Wat ook uit het model is af te lezen is dat de waardes goed overeenkomen met de waardes die zijn terug te 

vinden in de berekening van de stalen mast. 

 

3.12 Multi-layer model 

Voor een eerste afschatting van het constructief ontwerp zal met enkel conventioneel beton C53/65 en wapening 

gerekend worden. Hiermee kan bepaald worden wat voor constructie er nodig is voor conventioneel beton met 

wapening en zonder voorspanning. In een latere fase zal een voorspanning op de doorsnede worden aangebracht 

en word bekeken wat hiervan de invloed is. Hierna kan bepaald worden of het zinvol is om de constructie te 

vervaardigen in C53/65. 

 

De mast zal op een aantal punten gecontroleerd worden, deze punten zijn in de voorgaande paragraaf 3.4 

besproken. Maatgevend bij de stalen mast is het optredend moment in de voet van de mast in de UGT. De vraag 

is of dit ook het geval is bij de betonnen mast. De optredende dwarskracht en de normaalkracht die in het 

staafmodel zijn gevonden zijn relatief erg laag. Ook is gebleken dat bij het stalen ontwerp de doorbuigingseis in 

de BGT niet maatgevend is voor de constructie. De relatieve uitbuiging is wel van maatgevend. Later zal hier 

nog op worden ingegaan. Nu wordt er even vanuit gegaan dat beide voor het nieuwe ontwerp ook niet 

maatgevend zullen zijn. Wel moet er dus bepaald worden of het optredend moment in de voet van de mast in de 

UGT óf in de BGT maatgevend is. 

 

Voor het bepalen van de momentcapaciteit in de doorsnede van de voet zal een Multi-layer model worden 

opgesteld. Deze zogeheten Multi-layer procedure is ontwikkeld door Hordijk [15]. De simulatie procedure is 

gebruikt door Hordijk om het buig gedrag van ongewapend beton te bestuderen. De reden voor het gebruik van 

dit model is om de eenvoud van het model. Het kan redelijk eenvoudig worden opgesteld in een spreadsheet 

(bijvoorbeeld Excel), waarbij snel een parameterstudie kan worden uitgevoerd. Zo kan het effect van elke 

parameter worden onderzocht, waaronder bijvoorbeeld de afmetingen en de hoeveelheid wapening. Hordijk 

heeft het model gebruikt om kracht-verplaatsing diagrammen op te stellen van ongewapend beton voor 3-

puntsbuigproeven. Hiervoor is het Multi-layer procedure gebruikt om in het onderzoek belasting-scheurwijdtes 

diagrammen te simuleren en analyseren. 
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Dit Multi-layer model is gebaseerd op 3 principes. Figuur 3.10 laat het eerste principe van de multi-layer 

procedure zien. Hierin is te zien dat de ligger is verdeeld in 2 gedeeltes, die zijn verbonden door middel van 

veren boven het gat. Elke veer staat voor het gedrag van een smalle laag. Verder geldt dat voor elke laag een 

lineaire verplaatsing verdeling wordt aangenomen en dat deze de verplaatsing van de effectieve ligger hoogte 

beschrijft. 

 
Figuur 3.10:  Eerste basisprincipe van het Multi-layermodel volgens Hordijk [18] 

 

Het 2e principe is weergegeven in figuur 3.11. Voor elke veer kan de verplaatsing worden gevonden door de 

gemiddelde verplaatsing in de betreffende laag. Voor elke laag kan de spanning worden gevonden door het 

spannings-rek diagram in relatie tot de veer te gebruiken. Voor de lineaire verplaatsing verdeling kunnen de 

bijbehorende waardes voor de normaalkracht (N) en het buigend moment (M) worden berekend voor elke laag. 

Na het toekennen van de waardes van elke laag, zijn de interne kracht (N) en het buigend moment (M) bekend. 

Evenwicht kan worden gevonden wanneer N gelijk is aan nul. Het bijbehorende interne buigend moment is 

gelijk aan het externe buigend moment veroorzaakt door de aangebrachte kracht op de ligger. Als resultaat kan 

de externe kracht eenvoudig gevonden worden door het interne buigend moment.  

 
Figuur 3.11:  Tweede basisprincipe van het Multi-layermodel, volgens Hordijk [18] 

 

Het 3e principe van het model is weergegeven in figuur 3.12. Bij deze situatie wordt de rek bovenin de drukzone 

(ε’b) met kleine stapjes gevarieerd. Bij dit iteratief proces kan voor elke rek bovenin de drukzone een 

evenwichtssituatie verkregen worden, als de som van de krachten (N) gelijk is aan nul. Voor elke waarde van de 

rek bovenin de drukzone dient gevarieerd te worden en er dient gevarieerd te worden in de hoogte van de 

betondrukzone Xu, totdat er een situatie optreedt waarbij de kracht (N) gelijk is aan nul. Bij deze 

evenwichtssituatie kan het inwendig moment (Mint) bepaald worden. Door de volgende waardes in een M-kappa 

diagram te plaatsen kan de momentcapaciteit van het systeem bepaald worden. 

 
Figuur 3.12:  Derde basisprincipe van het Multi-layermodel, waarbij de rekverdeling in de doorsnede is weergegeven [18] 
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De doorsnede waarmee in dit onderzoek gewerkt wordt is geen rechthoek maar een cilinder. Ook is deze cilinder 

van binnen hol in plaats van massief, oftewel een ronde buis. Er kan afgevraagd worden of hier ook van een 

lineaire rekverdeling mag worden uitgegaan. Om dit zeker te weten, is al een onderzoek op zich zelf. Dus voor 

de eenvoud wordt er van een lineaire rekverdeling uit gegaan.  

 

De constructie is gewapend. Hierdoor zal er in het model ook de wapening moeten worden meegenomen. Voor 

de rekverdeling verandert er in dit geval niks. De spanning in de wapening kan ook worden bepaald aan de hand 

van de rekverdeling. Met deze spanningen en de oppervlaktes kunnen de interne krachten worden bepaald. Voor 

de interne krachten geldt dat er een evenwicht moet worden gevonden. Dit evenwicht wordt nu bepaald door de 

trekkrachten in de wapening in de trekzone op te tellen en dit gelijk te stellen aan de drukkrachten in het beton 

en de drukkrachten van de wapening in de drukzone. Er wordt dus ook gerekend met drukwapening. De 

opneembare trekkrachten van het beton in de trekzone zijn zeer gering en worden dan ook niet meegenomen in 

de berekening. 
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4 

Constructie conventioneel beton C53/65 

 

 

Er wordt een constructie in beton met een sterkteklasse C53/65 ontworpen. Door middel van het multi-layer model 

wordt er gezocht naar een doorsnede in de voet van de mast die het optredend moment kan opnemen. Er wordt met 

verschillende parameters gevarieerd om het effect van elke parameter te onderzoeken en zo tot een optimale constructie te 

komen. In paragraaf 4.5 wordt een opzet gegeven over de mogelijke opbouw en uitvoering van de mast. Omdat er naar 

een mast in vvUHSB wordt gewerkt zal deze dus niet uitgebreid worden uitgewerkt. Door dit uit te werken voor deze 

mast kan een beeld worden verkregen hoe de mast gemaakt dient te worden. Dit is nodig om later voor vvUHSB een 

juiste keuze te maken over de opbouw van de mast. 
 

4.1 Gewapend conventioneel beton zonder voorspanning   

Om het Multi-layer model verder uit te leggen wordt een voorbeeld van een doorsnede behandeld. In Excel is dit 

model opgesteld door gebruik te maken van x en y coördinaten. Tevens is hier de wapening in geschematiseerd 

die op een vaste afstand van de buitenrand staat, de dekking. Deze wapening van Ø 32, heeft een vaste hart op 

hart maat gekregen van 150 mm. De buitendiameter is gezet op 4000 mm. De dikte van de wand is hier 200 

mm. In de volgende tabellen zijn een aantal grafieken geschematiseerd, hiermee wordt een duidelijk beeld 

verkregen van het model. 

 
Figuur 4.1:  Weergave van de doorsnede van de buiten- en binnenrand met de plaats van de wapening in Excel 
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In figuur 4.1 is de doorsnede weergegeven waarbij de drukzone aan de linkerkant zit en de trekzone aan de 

rechterkant. De doorsnede wordt verdeeld in een aantal lagen. Er is gekozen om hiervoor 1000 lagen te kiezen. 

Dit lijkt een goede indicatie, waarbij de afwijking met de werkelijkheid minimaal zal zijn. Bij het kiezen van nog 

meer lagen zal de uitkomst nog exacter zijn, alleen vergt dat meer tijd en capaciteit van de computer. 

Waarschijnlijk zal het verschil in uitkomst bij het werkelijke model nihil zijn. 

 

Voor elke laag kan nu het oppervlakte worden bepaald. Voor het oppervlak van het beton geldt dat dit breedte 

keer de hoogte is. De breedte is in figuur 4.2 gesteld aan de x-coördinaat. Deze is 4000 / 1000 = 4 mm. De 

hoogte van een laag is de y-coördinaat en wordt gevonden door de afstand van de x-as tot de buitenrand min de 

afstand van de x-as tot de binnenrand. In figuur 4.2 is voor elke laag de oppervlakte bepaald. Zoals in de grafiek 

naar voren komt is de oppervlakte van de lagen aan de buitenkant het grootst. De grootste laag heeft een y-

coördinaat van 875 mm. Deze y-coördinaat wordt vermenigvuldigd met 2, omdat deze van +875 naar -875 mm 

loopt en ten slotte vermenigvuldigd met de breedte van de laag, 4 mm. Dan geldt (875 mm x 2) x 4 mm = 7000 

mm2.  

 

De oppervlakte voor de wapening is in elke staaf gelijk.  

 

 
Figuur 4.2:  Weergave van de oppervlakte per laag 

 

Om het bezwijkmoment te bepalen wordt de rek in de betondrukzone op 3,26 promille gezet. Dit is in figuur 4.3 

en 4.4 geschematiseerd. Dit is de maximale rek die op kan treden net voordat het beton begint te bezwijken. In 

figuur 4.3 is de drukzone aan de bovenzijde weergegeven. Hierbij treedt een lineaire rekverdeling (ε) op. Met 

deze rek kan de spanning (σ) herleidt worden in het beton en in de wapening. Voor elke laag van het beton (Ab) 

kan hierbij de kracht bepaald worden, door de spanning te vermenigvuldigen met het oppervlak. In de drukzone 

wordt de kracht van het beton opgeteld bij de drukwapening. Voor de trekkracht wordt alle spanning in de 

trekwapening vermenigvuldigd met het oppervlak. De drukkracht dient gelijk te zijn aan de trekkracht om 

evenwicht te krijgen en hiermee een inwendige momentcapaciteit te krijgen.  
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Figuur 4.3:  Weergave van de oppervlakte per laag 

 

In figuur 4.4 is de drukzone aan de linkerzijde die een negatieve waarde heeft voor de rek, druk is negatief. Aan 

de rechterzijde is de rek positief en dit is de trekzone. De rek (ε) heeft een lineair verloop. In de figuur is een 

rekverloop te zien waarbij de hoogte van de drukzone (Xu) is gezet op 630mm. Dit is het punt waarbij het 

rekverloop de x-as kruist. In de figuur op -1370mm. De hoogte is iteratief bepaald en hier zal later dieper op 

worden ingegaan voor het vinden van deze waarde. In de grafiek is ook te zien dat de wapening (rode bolletjes) 

dezelfde rek heeft als het beton. Elk bolletje staat voor een wapeningsstaaf.  

 

 
Figuur 4.4:  Lineaire rekverdeling in de UGT, waarbij aan de linkerkant de drukzone en de rechterkant de trekzone is 

weergegeven. De rek is voor het beton en de wapening gelijk 

 

Door voor elke laag van het beton en wapeningsstaaf een rek toe te kennen kan er nu een spanning voor worden 

toegekend. In voorgaand hoofdstuk is al een spannings-rek diagram voor beton en voor wapeningsstaal 

opgesteld. De spanningsverdeling die nu geldt voor de doorsnede is weergegeven in grafiek 4.5. De blauwe lijn 

geeft de spanning in het beton weer. Deze drukspanning aan de linkerkant heeft een negatieve waarde. Deze 

spanning loopt lineair op tot 35,3 N/mm2 bij een rek van 1,79 promille, waarna de spanning gelijk blijft tot 3,26 

promille. De trekspanning in het beton wordt gelijk gesteld aan 0, en wordt in deze berekening niet 

meegenomen.  
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Voor de wapening geldt dat deze ook lineair toeneemt tot 435 N/mm2. Deze waarde wordt in de trek- en 

drukzone bereikt. De drukspanning in de drukwapening (groene bolletjes) heeft tevens een negatieve waarde en 

de wapening in de trekzone (rode bolletjes) is positief.  

 
Figuur 4.5:  Spanningsverdeling in de UGT, de blauwe lijn schematiseert het beton en de bolletjes de wapening. 

 

Nu kan er voor elke laag voor het beton en de wapening een kracht worden uitgerekend. Dit kan met behulp van 

de volgende formules: 
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Door de spanning (σ) te vermenigvuldigen met de oppervlakte (Ac = h · b) wordt de kracht bepaald. De som van 

alle druk- en trekkrachten dienen gelijk te zijn aan nul.  

Alle waardes zijn in een spreadsheet ingevoerd, waarbij eenvoudig de krachten uit het beton en de wapening 

worden opgeteld. Hier geldt dat de trekkracht in het wapeningsstaal gelijk is aan 21.218 kN en de drukkracht is 

gelijk aan -21.231 kN. De som van deze krachten is nagenoeg gelijk aan nul. De nauwkeurigheid is 13 / 21218 = 

0,06%. Dit wil zeggen dat de nauwkeurigheid van het proces vrij hoog is. Hiermee kan nu de momentcapaciteit 

in de doorsnede bepaald worden volgens de formule: 
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Om de momentcapaciteit te bepalen, wordt de kracht vermenigvuldigd met de afstand tot een bepaalde vaste 

lijn. Voor deze afstand, de zi, wordt hier de afstand tot de zwaartelijn genomen. Hieruit volgt het moment van 

52.183 kNm. De momentarm is te vinden door het moment te delen door de som van de krachten. Dit is 52.183 

/ 21.228 = 2,46 m. Bij een diameter van 4,0 m is de momentarm van 2,46 m een reële waarde. In deze 

berekening wordt het bezwijkmoment voor de UGT bepaald.  

 

Het uitvoeren van dit proces is niet eenvoudig. Het zoeken naar een waarde waarbij de som van de krachten 

gelijk is aan nul aan de hand van te variëren in de hoogte van de betondrukzone is een iteratief proces. Er dient 

voor elke waarde van de rek bovenin de drukzone een evenwichtswaarde te worden gevonden. Dan zijn er nog 
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enkele parameters waarmee gevarieerd kan worden en waarbij een iteratief proces uitgevoerd dient te worden om 

hiervoor de juiste momentcapaciteit te krijgen.  

 

Deze simulatie is een langdurig proces indien dit met de hand gebeurt. Het is ook mogelijk dit door middel van 

een iteratie programma uit te laten voeren. Hiervoor is het iteratieprogramma Visual Basic geïnstalleerd in Excel 

waarbij deze iteratie door middel van één druk op de knop kan worden uitgevoerd. Voor elke doorsnede zal in 

stappen de rek bovenin de drukzone moeten worden genomen. Deze rek zal van 0,1 promille tot 3,26 % lopen 

met stappen van 0,1 promille. Hiervoor zijn 32 stappen nodig. Echter zal bij meer stappen de uitkomst nog 

nauwkeuriger zijn, alleen vergt dit nog meer rekencapaciteit en tijd. Relatief zal een zeer kleine afwijking in de 

uitkomst worden gevonden. Voor elke rek zal gevarieerd dienen te worden in de hoogte van de betondrukzone. 

Hiervoor worden 100 verschillende waardes genomen. Voor elke stap zal 5 mm worden genomen, waardoor een 

redelijk nauwkeurige uitkomst kan worden gevonden. Als startwaarde wordt hiervoor 400mm genomen. Deze 

waarde zal dan lopen tot 900mm. Ook hier geldt dat bij kleinere stappen een nog nauwkeurigere uitkomst kan 

worden gevonden. Voor het bepalen van de momentcapaciteit zullen dus 32 x 100 = 3200 berekeningen moeten 

worden uitgevoerd. Zelfs met het gebruik van een iteratieprogramma is deze nog ongeveer 10 minuten bezig. De 

nauwkeurigheid van het proces is dus erg hoog.  

 

4.1.1 Intern moment in doorsnede van de hoekmast   

Het intern moment van de doorsnede zal eerst worden bepaald voor een hoekmast. Deze mast heeft een groter 

optredend moment in de BGT en de UGT dan een steunmast. De optimalisatie wordt later uitgebreid 

behandeld. Ook zal in een later stadium de doorsnede voor de steunmast bepaald worden. Echter zal hiervoor 

het stappenplan en proces niet nog een keer beschreven worden. 

 

Het bezwijkmoment dat is gevonden in het voorgaande voorbeeld is 52.000 kNm. Het optredend moment in de 

UGT van de hoekmast is 38.600 kNm. Hieruit kan geconcludeerd worden dat deze gemakkelijk kan worden 

opgenomen. De vraag is of het optredend moment in de BGT ook opgenomen kan worden. In de figuur 4.6 zijn 

voor 4 verschillende doorsneden de momentcapaciteit bepaald. Enkele parameters zijn vastgezet. Voor deze 

doorsnede is de diameter 4000 mm, de wapening is één enkel net Ø32 - 150 mm, de dekking op de langsstaven 

is 50 mm, de betonkwaliteit (C53/65) en de wapeningskwaliteit is B500B. Tevens is geen rekening gehouden 

met een eventuele normaal- of voorspankracht, er is enkel gevarieerd in de wanddikte.  

 

Het intern moment is het grootst bij de wanddikte van 300 mm en neemt af bij een kleiner wordende 

wanddikte, wat enigszins logisch is. Het intern moment van de doorsnede neemt eerst sterk lineair toe tot een 

rek van ongeveer 1 promille. Hierna begint het staal te vloeien en vanaf 1,79 promille neemt de 

momentcapaciteit maar langzaam toe. Uit deze grafiek kan geconcludeerd worden dat het verschil in wanddikte 

maar een geringe invloed heeft op de momentcapaciteit in de doorsnede.  

In alle gevallen is het optredend moment van 38.600 kNm in de UGT goed op te nemen. In de grafiek is voor de 

bovenste gestreepte lijn het optredend moment in de UGT weergegeven. 
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Figuur 4.6:  Hier is de momentcapaciteit van verschillende wanddiktes uitgezet ten opzichte van de rek bovenin de drukzone 

 

In de BGT dient de constructie een moment op te nemen van ongeveer 31.000 kNm, een maximale uitbuiging 

in de top te hebben van 3,52 m, een maximale relatieve uitbuiging van 1% van de hoogte te hebben en zal de 

constructie op scheurwijdte moeten voldoen. 

Voor het bepalen van de uitbuiging zal de stijfheid (EI) bepaald moeten worden. Deze kan door middel van een 

M-kappa diagram worden gevonden. Voor elke doorsnede kan nu een M-kappa diagram worden opgesteld. Dit 

kan door middel van de rek bovenin te delen door de afstand tot de zwaartelijn (de hoogte betondrukzone Xu). 
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De stijfheid kan bepaald worden door middel van de hoek te bepalen tussen het opneembare moment en de 

kromming. De kromming dient te worden bepaald aan de hand van het optredend moment. 
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In figuur 4.7 is te zien dat de helling (stijfheid) eerst sterk en lineair toeneemt. Hierna neemt de stijfheid sterk af. 

Voor elk optredend moment kan een stijfheid bepaald worden.  

 

Zoals uit de grafiek is af te lezen verschillen de waardes tussen de verschillende wanddiktes niet. Bij de grootste 

wanddikte wordt de grootste stijfheid gevonden en bij de kleinste wanddikte wordt de laagste stijfheid gevonden. 

Dit is een logisch, omdat een dikkere wand, een groter traagheidsmoment (I) heeft. Als de verschillende 

wanddiktes met elkaar worden vergeleken is te zien dat er weinig verschil is tussen elkaar. Hiermee kan worden 

geconcludeerd dat, bij een dikker wordende wand, de stijfheid weinig toeneemt.  
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Figuur 4.7:  M-kappa diagram van de 4 verschillende doorsnedes 

 

In de BGT dient de scheurwijdte te worden gecontroleerd. In hoofdstuk 3.10.1 is een beschrijving gegeven voor 

het bepalen van deze scheurwijdte. In figuur 4.8 is de optredende scheurwijdte uitgezet tegenover de rek bovenin 

de drukzone. Bij een groter wordende rek neemt de scheurwijdte ook toe. Een verklaring voor de sterkte stijging 

voor de scheurwijdte ligt in het feit dat hier de spanning in het staal ook snel toeneemt. De ‘maximale’ spanning 

in het staal treedt op bij 1 promille rek bovenin de drukzone. Hierbij is de rek in het staal 2,17 promille, het staal 

gaat vloeien. Hier verloopt de grafiek ook veel minder stijl, dit geldt voor alle gevallen.  

 

Echter wordt hier de grootste scheurwijdte gevonden bij de grootste wanddikte. En bij een kleinere wanddikte 

wordt een lagere waarde gevonden voor de scheurwijdte. De maximale scheurwijdte mag niet groter zijn dan 

0,30 mm. In de figuur is een gestreepte lijn weergegeven bij een scheurwijdte van 0,30 mm. Bij elke doorsnede 

wordt de scheurwijdte in het deel van het beton bepaald bij de wapeningsstaaf met de hoogste spanning. Het 

gedeelte waar de grootste rek optreedt. De scheurwijdte gevonden van 0,30 mm wordt gevonden bij een 

staalspanning van ongeveer 250 N/mm2.  

 
Figuur 4.8:  De optredende scheurwijdte uitgezet tegen over de rek bovenin de drukzone 
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De rekken bovenin de drukzone is al bepaald in de grafiek met de momentcapaciteit. Hier kwamen de waardes 

voor de rek bovenin de drukzone in promille uit, deze zijn in tabel 4.1 weergegeven. Voor deze waardes kan in de 

figuur een scheurwijdte worden bepaald. De optredende scheurwijdtes zijn ook in de tabel weergegeven. In alle 4 

gevallen voldoet de constructie niet op scheurwijdte.  

 

  Tabel 4.1:  In deze tabel is de scheurwijdte bepaald bij een momentcapaciteit van 31.600 kNm 

Wanddikte 

[mm] 

Rek bovenin 

[‰] 

Mu 

[kNm] 

Scheurwijdte 

[mm] 

300 0,73 31.600 0,93 

250 0,78 31.600 0,87 

200 0,88 31.600 0,85 

150 0,96 31.600 0,75 

 

Wat hier opvalt, is dat bij een dunnere wand een kleinere scheurwijdte wordt gevonden. Er kan dus gesteld 

worden dat het dus voordeliger is om een dunnere wand te toe te passen. In de bepaling voor de scheurwijdte is 

de oppervlakte van het beton een parameter. Echter is de oppervlakte van de wapening een constante, waardoor 

het wapeningspercentage toeneemt bij een dunnere wand. Dit is een verklaring voor de verschillende 

scheurwijdtes. Bij een kleiner betonoppervlak wordt een kleinere waarde voor de scheurafstand gevonden en 

hiermee een kleinere scheurwijdte.  

 

Het kan ook omgedraaid worden, waarbij het opneembaar moment wordt bepaald bij een maximale scheurwijdte 

van 0,30 mm. Dit is in tabel 4.2 weergegeven. Het opneembaar moment neemt toe bij een lagere wanddikte.  

 

  Tabel 4.2:  In deze tabel is de momentcapaciteit bepaald bij een scheurwijdte van 0,30 mm 

Wanddikte  

[mm] 

Scheurwijdte  

[mm] 

Mu 

[kNm] 

300 0,30 10.500 

250 0,30 12.100 

200 0,30 14.300 

150 0,30 16.200 

 

Er kunnen nu een aantal verschillende doorsnede berekeningen gemaakt worden. Zoals in de vorige berekening 

is bepaald is te zien dat er bij het toepassen van één enkel wapeningsnet de doorsnede niet zal voldoen. Hierdoor 

wordt er voor een doorsnede gekozen met twee netten wapening met een hart op hart maat van 150 mm. De 

dekking voor de buitenste wapening wordt gezet op 50 mm van de uitwendige diameter. De dekking van de 

binnenste wapening op 50 mm van de inwendige diameter. 

Om het effect van een parameter te onderzoeken zal er met de parameter gevarieerd dienen te worden. Maar 

hiervoor zullen ook enkele parameter vastgezet moeten worden. Hier wordt gekozen om een uitwendige 

diameter van 4000 mm toe te passen.  

 

Hiermee kan er met twee parameters worden gevarieerd. De eerste parameter is de wanddikte. Hiervoor 

gebruiken we 3 verschillende diktes voor namelijk; 200 mm, 250 mm en 300 mm. Een wanddikte van 150 mm 

met 2 wapeningsnetten is praktisch niet haalbaar.  
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De andere parameter waarmee wordt gevarieerd is de diameter van de langsstaven. Hiervoor wordt wapening van 

Ø20, Ø24, Ø28 en Ø32 mm gebruikt. De waardes zijn in figuur 4.9 terug te vinden. 

 

 
Figuur 4.9:  Het opneembaar moment uitgezet tegen over de wapening als de bovenste lijnen en het moment dat opgenomen 

kan worden in de BGT bij een scheurwijdte van 0,30 mm als de onderste lijnen. 

 

Achteraf is er geconcludeerd dat wapening van Ø24 mm helemaal niet gebruikelijk is in Nederland. Men 

gebruikt normaal gesproken Ø25 mm, dus in een later stadium zal gerekend worden met Ø25 mm. 

 

In figuur 4.9 zijn de diameter van de wapening uitgezet tegen het opneembaar moment. De bovenste lijnen 

gelden in de UGT en de onderste lijnen in de BGT. In de UGT is de momentcapaciteit natuurlijk veel groter. 

De groene lijn staat voor een wanddikte van 300 mm, de blauwe voor 250 mm en de rode voor 200 mm. Bij een 

toenemende dikte voor de wapening neemt de momentcapaciteit maar marginaal toe.  

 

De momentcapaciteit voor de UGT wordt bepaald aan de hand van de grootste momentcapaciteit die optreedt 

bij een rek bovenin de drukzone van 3,26 promille. Het optredend moment in de UGT is 38.600 kNm. Dit 

wordt bij alle gevallen ruimschoots behaald. Wat ook opvalt is dat deze toename in momentcapaciteit lineair 

toeneemt. Ook is de momentcapaciteit bij een dikkere wand iets kleiner dan bij een dunnere wand. Dit is te 

verklaren aan het feit dat de binnenste wapeningslaag op een dekking van 50 mm van de binnenste diameter zit. 

Bij een dunnere wand zit de wapening dus verder naar buiten en is de momentcapaciteit groter. Dit geldt 

trouwens ook in de BGT. 

 

Het optredend moment in de BGT is 31.800 kNm. Bij alle gevallen is de momentcapaciteit bepaald bij een 

scheurwijdte van 0,30 mm. Deze waardes zijn in de grafiek geplaatst en er is een stijgend lineair verband bij de 

verschillende dikte voor de wapening te zien. Een momentcapaciteit van 31.800 kNm wordt alleen gehaald bij 

een diameter van de wapening van 32 mm. Wat voor alle 3 de wanddiktes het geval is. Als we dan kijken naar de 

momentcapaciteit in de UGT bij een wapening van Ø32 mm, dan zien we dat deze 88.000 kNm is. Dit is bijna 

2,5 keer groter dan benodigd is. Hiermee kan dus wel gesteld worden dat er een grote overcapaciteit is die 

nauwelijks benut wordt. 
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Indien een wand wordt toegepast met daarin 2 wapeningsnetten van Ø32 mm is dit niet zo’n voordelige 

doorsnede. Het wapeningspercentage is heel erg hoog, waarbij nog niet eens is gecontroleerd of het voldoet aan 

de gestelde eisen voor het maximale wapeningspercentage. De constructie kan nu bijna gezien worden als een dik 

wapeningspakket met wat beton eromheen. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Om een constructie te krijgen 

met een lager wapeningspercentage kan dat bereikt worden door een dikkere wand toe te passen, wat in de 

voorgaande optimalisatie is aangetoond. De uitwendige diameter van de constructie dient groter te worden. 

 

Nu wordt de uitwendige diameter als variabele onderzocht. De wapening wordt vastgesteld op 2 netten Ø20 – 

150 mm en de wanddikte op 250 mm. Hierdoor ontstaat er een betere verhouding tussen de wapening en het 

beton. Voor elke doorsnede kan nu een momentcapaciteit voor de BGT en de UGT worden gevonden. Voor de 

volgende diameters wordt de momentcapaciteit bepaald; 3500 mm, 4000 mm, 4500 mm, 5000 mm, 5500 mm 

en 6000 mm. Hiermee kan bepaald worden wat voor uitwendige diameter er nodig is bij deze wand met 

wapening. 

  

 
Figuur 4.10:  Het opneembaar moment uitgezet tegen over de uitwendige diameter van de wand  

 

In figuur 4.10 is de uitwendige diameter van de wand uitgezet tegen de momentcapaciteit. Ook hier is de 

momentcapaciteit in de BGT bepaald bij een scheurwijdte van 0,30 mm. Te zien is dat bij een grotere 

uitwendige diameter een groter opneembaar moment wordt gevonden. Het optredend moment in de BGT is 

31.800 kNm. In de grafiek is af te lezen dat alleen de doorsnede met een diameter van 6000 mm voldoet. Deze 

constructie heeft in de UGT een momentcapaciteit die ook ongeveer 2,5 keer zo groot is dan nodig. Een 

doorsnede in de voet van de mast met een wanddikte van 250 mm met 2 wapeningsnetten van Ø20 – 150 mm is 

op het eerste gezicht wel een goede verhouding. Echter is de uitwendige diameter van 6000 mm erg robuust en 

niet gewenst. Bij een hoogte van 64 m wordt de slankheid 10,7. 

 

Nu er een doorsnede is gevonden die voldoet aan de scheurwijdte, kan er ook andere doorsnedes bepaald worden 

die voldoen in de BGT. In figuur 4.11 zijn enkele doorsnedes met bijbehorende wapening, wanddikte en 

buitendiameter weergegeven op de horizontale as. In de verticale as is het opneembaar moment weergegeven. 

Het opneembaar moment in de UGT is als een blauwe staaf weergegeven en in de BGT de rode staaf. 
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Figuur 4.11:  Het opneembaar moment is bepaald in de UGT en de BGT bij een bepaalde wapeningsdiameter, wanddikte en 

uitwendige diameter  

 

Bij alle doorsnedes is de momentcapaciteit in de UGT beduidend groter dan het optredend moment in de UGT. 

De momentcapaciteit voor de BGT is weer bepaald bij een scheurwijdte van 0,30 mm. Deze is overal net groter 

dan het optredend moment.  

 

Bij de eerste doorsnede dient er bij een diameter van 4000 mm en een wanddikte van 250 mm een dubbel net 

van Ø32 – 150 mm te worden toegepast. Het wapeningspercentage is 4,3 %, wat vrij hoog is. Er is geen controle 

gedaan voor het maximaal toegestane wapeningspercentage. Grote kans dat deze niet zal voldoen aan de eis. Dit 

is dus een niet zo gewenste oplossing. Dit geldt ook voor de uitwendige diameter die steeds toeneemt. Een 

diameter van 5000 à 6000 mm zal niet gewenst zijn. Bij het ontwerp van de masten is uitgegaan van zeer slanke 

conussen.  

 

De momentcapaciteit is bepaald van een constructie met wapening in conventioneel beton. Hierbij is er vanuit 

gegaan dat er geen normaalkracht ten gevolge van het eigen gewicht of de voorspaninning optreedt. In principe 

treedt er natuurlijk altijd een normaalkracht op ten gevolge van het eigen gewicht van de mast en van de draden. 

Dit is gedaan omwille van de eenvoud van de berekening. Dus wat net berekend is, een constructie zonder 

normaalkracht, zal nooit optreden. Maatgevend in de constructie is de scheurwijdte. Deze scheurwijdte zal ten 

gevolge van een normaalkracht alleen maar afnemen, dus is het gunstig als er nog een normaalkracht op de 

werkt. Als eerste wordt het eigen gewicht als normaalkracht op de doorsnede gezet. Wat voor invloed heeft het 

eigen gewicht op de scheurwijdte. De scheurwijdte van 0,30 mm zal pas bij een hogere rek bovenin de doorsnede 

worden gevonden. Hierdoor zal de momentcapaciteit bij een hogere rek bepaald worden en dus ook hoger zijn. 
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4.2 Gewapend conventioneel beton met eigen gewicht   

Het eigen gewicht van de constructie kan eenvoudig bepaald worden. In de spreadsheet, voor de bepaling van de 

windbelasting, is de mast in 50 lagen verdeeld over de hoogte. Hiermee kan voor elke laag de massa bepaald 

worden, en hiermee de normaalkracht. De normaalkracht in de voet van de mast wordt aangehouden als kracht 

die op de doorsnede werkt. We nemen een constructie die aan de voet een uitwendige diameter heeft van 4000 

mm en bovenin 1000 mm. De wanddikte verloopt van 200 naar 100 mm. Als al deze massa’s worden opgeteld 

komt er een totale normaalkracht uit van ongeveer 2500 kN. 

 

Er wordt nu gekeken wat de invloed is van deze normaalkracht op het opneembaar moment in de BGT en de 

UGT. De doorsnede die wordt genomen is 4000mm met een wanddikte van 250mm. De wapening die in de 

doorsnede zit is een dubbel net waarbij wordt gevarieerd in de diameter. In figuur 4.12 geeft de blauwe lijn de 

waardes voor de doorsnede zonder het eigen gewicht neer en de rode lijn de waardes inclusief het eigen gewicht. 

De bovenste lijnen zijn voor de UGT en de onderste voor de BGT. 

 

 
Figuur 4.12:  Opneembaar moment uitgezet tegenover de diameter van de wapening in de UGT en de BGT 

 

In figuur 4.12 is te zien dat door het eigen gewicht de doorsnede capaciteit toeneemt. In de UGT neemt het 

opneembaar moment een heel klein beetje toe. De toename ligt tussen de 1 à 2 procent. Dit zeer gering. 

 

In de BGT is het opneembaar moment bepaald bij een scheurwijdte van 0,30 mm. Hier is een grotere toename 

te zien. Hierbij loopt het opneembaar moment op van 5 tot 10 procent. De verklaring voor deze toename is het 

feit dat door de drukkracht deze scheurwijdte van 0,30 mm pas optreedt in een later stadium. De drukkracht in 

het beton ten gevolge van het eigen gewicht is 0,61 N/mm2. De drukkracht in het staal is 6,18 N/mm2.  
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Als we voor de uitwendige diameter van de mast 4000 mm en de wand 250 mm aanhouden, hebben we een 

dubbel wapeningsnet nodig van Ø32 - 150 mm. In figuur 4.13 is de doorsnede van de wand met wapening te 

geschematiseerd. Er is duidelijk te zien dat wapeningspercentage erg hoog is. 

 
Figuur 4.13:  Doorsnede van een wand waarin een dubbel wapeningsnet is geschematiseerd 

 

Uit voorgaande berekeningen kan geconcludeerd worden dat de scheurwijdte in de doorsnede kan worden 

verkleind door de wanddikte smaller te maken of door de voorspanning/-kracht te vergroten. In de volgende 

parameterstudie zal naar de diameter van de wapening worden gezocht bij een uitwendige diameter van 4000 

mm en een wanddikte van 200 mm. Er zal gevarieerd worden in de voorspankracht. Door verschillende 

doorsnedes, wapeningspercentages en wanddiktes uit te zetten tegen een voorspanning kan de invloed van de 

voorspanning bepaald worden. 
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4.3 Gewapend conventioneel beton met eigen gewicht en voorspankracht  

In deze paragraaf wordt het intern moment van de doorsnede bepaald met een voorspankracht. 

Hiervoor wordt alleen gekeken naar het opneembaar moment in de BGT bij en scheurwijdte van 0,30 mm 

omdat deze maatgevend is. Er worden 4 verschillende doorsnedes bekeken. De wanddikte wordt vastgezet op 

200 mm, de wapening h.o.h. 150 mm en er worden 2 netten toegepast. De uitwendige diameter is respectievelijk 

4000 of 4500 mm. De voorspankracht loopt van 0 kN (waarbij alleen het eigen gewicht van 2500kN wordt 

geteld) tot 12.500 kN. Hiermee kan een goed beeld worden verkregen wat de invloed is van de voorspankracht 

op de opneembare momentcapaciteit. 

 

In figuur 4.14 zijn alleen de waardes weergegeven bij een scheurwijdte van 0,30 mm. Zoals valt te zien heeft de 

invloed van de voorspankracht een lineair verloop op het opneembaar moment.  

 

In de figuur is ook weer de gestreepte lijn aangegeven van het optredend moment in de BGT. De doorsnede met 

een uitwendige diameter van 4500mm, een wanddikte 200mm en een dubbel wapeningsnet van 25 – 150mm zal 

zonder voorspanning (met alleen eigen gewicht) al voldoen. 

 

De doorsnede met 4500 mm en een wapeningsnet van 22 mm en één van 25 mm dient minimaal voorgespannen 

te worden door 7500 kN. Achteraf is geconcludeerd dat wapening met een diameter van 22 mm niet gangbaar is. 

Hier is toch mee gerekend. Dit is een foutieve aanname geweest. 

De 2 andere doorsnedes dienen een minimale voorspanning te hebben van 12.500 kN om te voldoen aan de 

scheurwijdte. 

 

 
Figuur 4.14:  Opneembaar moment in de BGT uitgezet tegenover een voorspankracht + eigen gewicht 

 

Verder geldt voor alle doorsnedes dat het opneembaar moment in de UGT ongeveer 2 à 2,5 keer zo groot is als 

het opneembaar moment in de BGT. Dit wil zeggen dat we te maken hebben met een inefficiënte constructie. 

Er is namelijk in de UGT een grote overcapaciteit beschikbaar die niet wordt aangesproken. Een constructie 

waarbij de overcapaciteit in de UGT beduidend kleiner is economischer dus ook meer gewenst. 
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Hoe kunnen we nu een doorsnede capaciteit creëren waarbij de constructie in de BGT en in de UGT tot bijna 

aan de grens zitten. Dit is eigenlijk niet mogelijk. Een effectieve manier om het opneembaar moment in de BGT 

te vergroten is om de scheurwijdte te beperken. 

Hiervoor is gekeken naar de bepaling voor de scheurwijdte en hieruit is geconcludeerd dat de scheurwijdte in de 

BGT beperkt kan worden door middel van de volgende variabelen te optimaliseren: 

- Hoger wapeningspercentage (meer wapening <=> minder beton oppervlak) 

- Hogere voorspankracht 

- Minder dekking 

- Kleinere staafdiameter (meer dunnere staven in plaats van minder dikkere staven) 

 

Met deze voorwaardes worden weer voor een aantal verschillende doorsnedes de momentcapaciteit bepaald. 

Echter is een kleinere dekking is niet mogelijk. Voor elke doorsnede geldt dat deze is voorzien van een dubbel 

wapeningsnet Ø25-150 mm aan de buiten- en binnenkant. Dit staat ‘bijna’ gelijk aan een enkel wapeningsnet 

Ø25-75 mm aan de buitenkant. De variabelen zijn hier de uitwendige diameter (3600, 3800 of 4000 mm), de 

wanddikte (110, 130, 150 of 200 mm) en de voorspankracht. Tevens is in de tabel de spanning in het beton ten 

gevolge van de voorspankracht weergegeven. In elke doorsnede is er gezocht naar een voorspankracht waarbij de 

scheurwijdte 0,30 mm is bij een opneembaar moment van 31.000 kNm. Voor deze doorsnede kan dan het 

opneembaar moment in de UGT bepaald worden. 

 

 
Figuur 4.15:  Opneembaar moment in de UGT en de BGT uitgezet tegenover uitwendige diameter, wand en voorspankracht 

 

In de tabel is te zien dat bij een kleinere wanddikte de momentcapaciteit in de UGT ook kleiner wordt. Hiervoor 

geldt dat bij een dunnere wand de voorspankracht kleiner kan zijn. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het 

voordeliger is om een zo dun mogelijke wand te kiezen met een zo klein mogelijke uitwendige diameter. Immers 

is hiervoor het minste beton en voorspankracht nodig. Echter moet er wel op een kritische wijze naar deze 

wanddikte gekeken worden. Bij deze berekening wordt de stijfheid niet meegenomen. De constructie dient ook 

op uitbuiging in de top en de relatieve uitbuiging gecontroleerd te worden. Bij een dikkere wand is er een grotere 

stijfheid aanwezig. 

In de literatuur is gevonden dat bij betonnen windmolens een minimale wanddikte wordt aangehouden van 150 
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tot 175 mm. Om de mast met een betonkwaliteit van C53/65 verder uit te werken zal er een keuze gemaakt 

moeten worden voor een type doorsnede in de voet. Er wordt gekozen om de wanddikte op 200 mm te houden 

zodat er een veilige waarde wordt gevonden. De diameter die hiervoor wordt gekozen is 3800 mm. Hierbij hoort 

een voorspankracht van 29.000 kN om te voldoen in de BGT. De spanning in het beton ten gevolge van de 

voorspankracht komt hiermee uit op 10,6 N/mm2. 

 

4.4 Gewapend conventioneel beton met eigen gewicht en voorspankracht (steunmast)  

Voor de steunmast is tevens de doorsnede in de voet bepaald. Hiervoor is de zelfde procedure verlopen als voor 

de steunmast. De stappen die zijn verlopen worden niet opnieuw behandeld. Voor de bepaling van de doorsnede 

zijn de volgende voorwaarden gebruikt.  

- Het optredend moment in de BGT is 12.000 kNm 

- Het optredend moment in de UGT is 16.500 kNm 

 

Hiervoor is een doorsnede gevonden met een uitwendige diameter van 2800mm, een wanddikte van 200mm, een 

dubbel wapeningsnet Ø25-200mm aan de buiten- en binnenkant. De voorspanning die hiervoor nodig is om te 

voldoen aan de scheurwijdte van 0,30mm in de BGT bedraagt 17000 kN. Voor de betonsterkteklasse is hier 

C53/65 genomen en de wapening B500B. 

 

Bij de figuren 4.16 en 4.17 is in de linkse figuur het opneembaar moment bepaald bij verschillende rekken 

bovenin de drukzone. Deze neemt tot ongeveer 1,5 promille lineair toe en daarna zwakt deze af. Aan de 

rechterkant is de scheurwijdte uitgezet tegenover de rek bovenin de drukzone. Hiermee kan eenvoudig de rek 

bovenin de drukzone bepaald worden bij een scheurwijdte van 0,30 mm. Met deze rek van 0,8 promille kan de 

momentcapaciteit bepaald worden. Deze is ongeveer 12.000 kNm, waarmee deze voldoet aan de gestelde eis. 

Het optredend moment in de UGT van 16.500 kNm wordt ruimschoots gehaald. 

 

  
Figuur 4.16:  (L) Het opneembaar moment van de steunmast uit gezet tegen over de rek bovenin de drukzone 

Figuur 4.17:  (R) De scheurwijdte van de steunmast uit gezet tegen over de rek bovenin de drukzone 

 

In de spreadsheet voor de bepaling van de windbelasting en de uitbuiging wordt een uitbuiging van 1,0 m in de 

BGT gevonden. Deze voldoet aan de gestelde eis van 5,5 %. 
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4.5 Uitwerking mast in conventioneel beton 

Hier wordt bekeken hoe de mast uitgevoerd kan worden. De vraag is of deze uitvoering ook consequenties heeft 

voor het constructieve ontwerp. Dat is zeer belangrijk om dat te weten te komen. Met name de voorspanning en 

de voegen kunnen wijzigingen aanbrengen in het berekenen van de constructie.  

 

Er wordt geen volledige uitwerking van de mast gemaakt. Alleen een eerste opzet zonder alles in details uit te 

werken. 

 

In deze paragraaf wordt de mast van gewapend en voorgespannen beton verder uitgewerkt ten behoeve van 

uitvoering, transport, productie, voorspanning en verbindingen. 

 

4.5.1 Constructieve aspecten  

Doordat nu de afmetingen bekend zijn, kan ook een uitspraak over de overige constructieve aspecten gegeven 

worden. Voor deze constructie kan nu het eigen gewicht met de bijbehorende eigenfrequentie en winbelasting 

bepaald worden. Doordat nu ook de windbelasting berekend kan worden, zijn alle belastingen bekend. Hiermee 

kunnen de werkelijke waardes voor de dwarskracht en het optredend moment bepaald worden. Als dit bekend is 

kan ook de uitbuiging in de top berekend worden. 

 

Al deze uitkomsten hebben zijn afhankelijk van elkaar en kunnen door middel van een spreadsheet berekend 

worden. Hiervoor is een spreadsheet opgesteld, waarbij de mast is opgedeeld in 50 lagen. Voor elke laag kan een 

waarde voor de belasting, uitwendige krachten, stijfheid, uitbuiging en dergelijke bepaald worden. 

 

In bijlage D is de spreadsheet van de mast weergegeven. De maximale waardes die hier gelden in de voet van de 

mast zijn: Dwarskracht in de UGT is 847 kN en de normaalkracht in de UGT is 2540 kN. 

 

De uitbuiging die is gevonden in de top van de mast in de spreadsheet is 1319 mm in de BGT. Hiermee voldoet 

de uitbuiging aan de gestelde eis van 5,5%. Deze is tevens in bijlage D weergegeven. 

 

4.5.2 Voorspanning   

Bij voorspanning hebben we te maken met voorspanning met aanhechting (VMA) en voorspanning zonder 

aanhechting (VZA). Er is ook nog de keuze tussen het aanbrengen van de voorspanstrengen inwendig (in de 

wand) of uitwendig, waarbij de strengen niet in de wand wordt aangebracht. Er kan gesteld worden dat er 2 

mogelijkheden zijn, namelijk voor inwendige VMA of voor uitwendige voorspanning VZA. Er zal tussen deze 2 

systemen een keuze gemaakt dienen te worden. 

 

Bij inwendige VMA wordt tussen het omhulsel en de voorspanstrengen na het spannen voorzien van grout, 

waardoor er een aanhechting ontstaat tussen het beton en het voorspanstaal. Bij voorspanning met aanhechting 

Voor VMA kunnen enkele voor- en nadelen worden opgesomd. 

+ De scheurwijdte wordt kleiner, doordat het oppervlakte van het voorspanstaal in de 

scheurwijdte-berekening wordt opgenomen 

+ Geen voorzieningen nodig voor corrosiebescherming 

- Rekening houden met een kleinere scheurwijdte van 0,20 mm i.p.v. 0,30 mm 

-  Langzamere montage doordat er na het spannen grout geïnjecteerd dient te worden 

-  Relatief dunne wanden waarin de voorspanstrengen nog extra in te dienen worden aangebracht 
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Bij uitwendige voorspanning (zonder aanhechting) zijn ook een aantal voor- en nadelen op te noemen. 

+ Geen verzwakking de wand ten gevolge van de voorspanstrengen  

+ Snellere montage van het systeem doordat geen groutinjectie nodig is 

+ Voorspanstrengen en ankers zijn controleerbaar op roestvorming en of de strengen nog de 

juiste spanning hebben 

- Dikke verankeringsflenzen in het beton nodig op de verankering van de voorspansystemen op 

te nemen. 

- Extra voorziening voor corrosiebescherming d.m.v. een extra omhulsel om de voorspanstrengen 

- Geleiders dienen te worden toegepast op verschillende hoogtes om de strengen bij de wand 

vast te houden 

 

Als we de 2 systemen tegen elkaar uitzetten dan zijn er enkele zaken die een hogere prioriteit hebben dan andere. 

Een snelle montage van het systeem is zeer gewenst. Ten tweede hebben we te maken met een slank uitgevoerde 

wand. Hierdoor is het niet verstandig om hier nog voorspanstrengen in aan te brengen. Er wordt dus gekozen 

voor uitwendige voorspanning (zonder aanhechting). Bij het toepassen van dit systeem wordt het voordeel van 

een kleinere scheurwijdte niet benut, doordat bij de scheurwijdte berekening niet het aandeel van de oppervlakte 

van de voorspanstrengen mogen worden meegerekend. Bij VMA dient wel gerekend te worden met een 

scheurwijdte van 0,20 mm. Bij VZA mag gerekend worden met een grotere scheurwijdte van 0,30 mm. Dus nu 

mag met een grotere scheurwijdte gerekend worden. Dit nadeel en voordeel kunnen ongeveer tegen elkaar 

worden weggestreept. 

 

Afweging bij de keuze van het voorspansysteem. 

De meeste voorspansystemen hebben betrekking op voorspanning met aanhechting. Hiervoor geldt dat het 

voorspansysteem anders uitgevoerd wordt dan een systeem zonder aanhechting.  

 

VSL beschikt met het type E systeem over een compleet pakket voor de toepassing van externe voorspanning, 

gebaseerd op strengen. Dit systeem is in figuur 4.18 weergegeven. 

 
Figuur 4.18:  (L) en (R) Voorspansysteem van VSL type E 

 

Er is een voorspankracht nodig van 30.000 kN. Hiervoor zijn voorspanstrengen Ø 15,7 mm (Ap = 150 mm2) 

gebruikt. Totaal zijn er 168 strengen nodig. Omdat de ankerplaten bovenin de mast in een verdikkende 

verankeringsflens dienen te worden ingestort wordt er gekozen om kleine verankeringsplaten toe te passen. Bij 

een systeem van 7 strengen per bundel zijn er 24 bundels nodig. Bij het toepassen van weinig strengen per anker 

zijn de ankerkoppen klein en is een goede verdeling over de hoogte mogelijk. 
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Hoeveel ankersystemen zijn er op elke plaats vereist. In de voet van de mast zijn 24 verankering systemen nodig. 

Hiervoor wordt een (blind)verankering in de fundering ingestort. Op een hoogte van 21,7 meter zijn 12 

verankering systemen nodig. De andere 12 verankering systemen zijn op een hoogte van 46 meter nodig.  

Het optredend moment is vanaf een hoogte van 46 meter relatief klein. Vanaf 46 meter kan gewapend beton 

worden toegepast waar bij de voeg wordt voorzien van bouten. Deze wordt verder niet uitgewerkt. 

 

4.5.3 Plaats van aanbrenging van de voorspankracht  

De voorspanning kan worden aangebracht onderin bij de fundering of bovenin ter plaatse van de bovenkant van 

elke segment.  

Bij voorspanning in de fundering dient er een voorspankelder te komen. Echter is dit lastig te creëren omdat het 

moment in alle richtingen dient te worden opgenomen, waardoor er in alle richtingen palen onder dienen te 

komen. Door de dikke fundering en door deze palen zal het een probleem worden bij het creëren van een 

voorspankelder. In de literatuur is er gevonden dat dit een zeer dure oplossing is. 

 

Bij het aanbrengen van de voorspanning bovenin geldt dat deze onderin verankerd dient te worden. De 

voorspanning op hoogte is mogelijk maar het zal wel een moeilijke opgave worden.  

Andere mogelijkheid is door het aanbrengen van de ankers halverwege een segment. Echter moet de jack dan in 

de buis worden gebracht. Er zal dan een werkplateau moeten worden gemaakt. Al met al is dit niet gemakkelijk 

uit te voeren. 

 

Er zal gekozen worden voor voorspanning die op hoogte zal worden aangebracht.  

 

Het moment verloopt van de mast van onder naar boven ongeveer lineair. De momentcapaciteit neemt naar 

boven toe exponentieel af. Hierdoor heb je naar boven toe een grotere afname in de momentcapaciteit ten 

opzicht van het optredend moment. Dit kan opgevangen worden door het feit dat de voorspankracht (in het 

begin) wel over de hoogte constant blijft. Bij een afname van het oppervlak over de hoogte, maar een zelfde 

voorspankracht wordt de drukspanning in het beton groter. Door het groter worden van de drukspanning in het 

beton (σc) wordt de scheurwijdte kleiner. Door de kleinere optredende scheurwijdte kan een groter moment in de 

BGT worden opgenomen. 
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Figuur 4.19:  (L) Hoekmast geschematiseerd weergegeven met de deling tussen de segmenten 

(R) Steunmast geschematiseerd weergegeven met de deling tussen de segmenten  
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4.5.4 Hele ringsegmenten of lange verticale segmenten   

Voor het opdelen van de mast in segmenten dient onderzocht te worden wat nu het meest efficiënt is. Is het 

voordeliger om hele ringsegmenten te maken of lange verticale segmenten die nog gekoppeld moeten worden in 

een verticale voeg? Er zit een beperking in de lengte en de grootte van de segmenten door transport, productie en 

uitvoering. Bij het toepassen van hele ringen die zo op elkaar gezet kunnen worden, hoeven er alleen horizontale 

verbindingen in de constructie te worden gemaakt. Bij segmenten die langer zijn, en waarbij twee segmenten 

nodig zijn om één ring te vormen, zijn er ook nog enkele verticale verbindingen noodzakelijk.  

 

Als we naar de krachtswerking in de mast kijken hebben we te maken met een groot optredend moment. 

Hierdoor treden er aan de ene zijde hoge trekkrachten op, die deels dienen te worden opgenomen door de 

wapening. De trekkracht in de langsstaven zal in een horizontale voeg overgebracht dienen te worden door 

bouten of stekken. Een horizontale voeg dient daarom te worden voorzien van veel bouten of stekken. Deze 

verbinding is een kostbare aangelegenheid. De (dwars)kracht die optreedt in een verticale voeg zal vele malen 

lager zijn. Deze verbinding zal dan ook lichter uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor kan gesteld worden dat het 

voordeliger is om zo weinig mogelijk horizontale verbindingen in de mast toe te passen door gebruik te maken 

van enkele verticale verbindingen. Een ring uit 2 segmenten kan gezien worden als een buis die over de lengte 

doorgesneden wordt. 

 

4.5.5 Aantal segmenten   

Voor transport geldt dat hoe lichter de segmenten zijn, hoe lichter transport er voor benodigd is. Dit geldt ook 

voor het hijsen van de segmenten. Bij de stalen mast zijn segmenten gebruikt van maximaal 200 ton. Voor het 

transport geldt dat segmenten van tot maximaal 350 kN nog goed vervoerbaar zijn. Er wordt gekozen om 

segmenten met een maximaal gewicht van 300 kN te vervoeren. Het onderste segment wordt uitgevoerd in 

maximaal 300 kN. Om dezelfde kraancapaciteit toe te passen als nu is toegepast bij de stalen mast wordt er 

gekozen om de segmenten die hierboven worden geplaatst een maximaal gewicht van 200 kN te geven. 

 

Om niet gebruik te maken zwaar speciaal transport wordt een maximale lengte van de segmenten van 18 meter 

aangehouden. De lengte van de segmenten varieert tussen ongeveer 11 tot 18 meter. 

 

Met deze gegevens kan de mast worden opgedeeld. We beginnen met de hoekmast. Hiervoor wordt de mast 

opgedeeld in 5 ringen. Voor de onderste ringen zijn steeds 2 segmenten nodig waarbij er een verticale voeg dient 

te worden gemaakt. De bovenste 2 ringen kunnen uit één geheel gemaakt worden. 

 

  Tabel 4.1:  De hoogtes, lengtes en het gewicht per segment en het aantal segmenten per ring 

Hoogte  

[m] 

Lengte  

[m] 

Segmenten/ring 

[#] 

Gewicht per segment 

[kN] 

0 - 11,5 11,5 2 290 

11,5 - 21,7 10,2 2 200 

21,7 -  35,8 14,1 2 200 

35,8 - 46,1 10,3 1 200 

46,1 – 64,0 18,0 1 185 
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4.5.6 Verticaal verbindingsdetail  

De verbinding tussen twee segmenten die samen één ring vormen dient een verticaal verbindingsdetail te krijgen. 

Hoe kan nu de verbinding tussen twee segmenten plaatsvinden. Waarbij er met een aantal aspecten rekening 

moet worden gehouden.  

 

- Er treedt een hoge dwarskracht op in de verticale voeg, de verbinding dient deze kracht over te brengen 

- In de mortelvoeg dient met een lagere drukspanning te worden gerekend. Om een lagere drukspanning 

in de mortelvoeg te krijgen is een verdikkende flens gewenst 

- Voor een strakke afwerking aan de buitenzijde is een verbinding aan de binnenkant gewenst  

- Ten behoeve van de algehele stabiliteit van het systeem en de torsieweerstand is een goede verbinding 

vereist 

 

Voor de verbinding is er de keuze tussen een natte of een droge voeg. Bij een natte voeg moet men denken aan 

stekken die uit de segmenten steken en die door middel van in het werk gestort beton wordt gekoppeld. Voor de 

droge voeg moet men denken aan een boutverbinding. 

Voor de droge voeg zijn een aantal voor- en nadelen op te stellen: 

+ Snelle montage is vereist. Hierdoor ligt de voorkeur bij het toepassen van een droge voeg  

+ Door het toepassen van een droge voeg kan er in alle weersomstandigheden worden gewerkt 

+ Ten behoeve van het reduceren van het hijsgewicht is gewenst om de verticale elementen eerst los 

omhoog te hijsen, op hoogte te plaatsen en dan pas te koppelen. Bij deze verbinding (toegepast op 

hoogte) is een eenvoudige verbinding gewenst. Hierbij heeft een droge voeg de voorkeur boven een 

natte voeg. 

- Bij het toepassen van een natte verbinding kan er een grotere dwarskracht opgenomen worden 

 

Er is ook nog een mogelijkheid om een combinatie van een natte en een droge voeg toe te passen. In figuur 4.20 

zijn een aantal voorbeelden gegeven die mogelijk toegepast kunnen worden. 

 

 
 

 

 

Figuur 4.20:  Doorsnede van een mogelijk verticaal verbindingsdetail   
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4.5.7 Horizontaal verbindingsdetail  

De segmenten dienen door middel van bouten of stekken aan elkaar verbonden te worden. Ter plaatse van deze 

verbinding dienen ook nog de voorspanankers verankerd te worden. Een mogelijkheid voor dit detail met een 

boutverbinding is weergegeven in figuur 4.21. 

 
Figuur 4.21:  Mogelijkheid van een horizontale voeg met voorspanankers en een boutverbinding 

 

4.5.8 Aansluiting met fundering  

Voor de fundering hebben we te maken met in het werk gestort beton. Voor een beschrijving van de fundering 

voor de stalen mast zie paragraaf 2.4.2. De drukspanning in het beton kan eenvoudig overgebracht worden door 

een mortelvoeg tussen de betonnen segmenten en de fundering te plaatsen. Om de trekspanning uit de wapening 

over te brengen naar de fundering zijn stekken nodig. Hierbij kunnen stekken uit de fundering laten steken en 

deze door middel van bijvoorbeeld gains aan de betonnen segmenten te koppelen. De andere mogelijkheid is om 

stekken uit de betonnen segmenten te laten steken en deze in te storten in de fundering. De laatste mogelijkheid 

heeft de voorkeur omdat deze eenvoudiger en sneller zijn uit te voeren.  

Voor de verankering van de voorspanstrengen in funderingen worden meestal korte voorspanstaven met 

‘blindankers’ ingestort. Een blindanker is een anker waarop niet wordt gespannen en die dus in zijn geheel in 

beton kan worden ingestort. Een voorbeeld hiervan is in figuur 4.22 weergegeven. 

 
Figuur 4.22:  Blinkverankering van VSL type T 
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4.5.9 Aanbrenging van de voorspankracht 

Door middel van een jack zal de voorspanning worden aangebracht. Er zijn twee mogelijke jacks die kunnen 

worden toegepast. Namelijk een jack waarbij alle strengen kunnen worden voorgespannen of een jack waarbij 

slechts één streng tegelijk kan worden gespannen. Beide zijn in figuur 4.23 weergegeven. 

 
Figuur 4.23:  (L) Jack van VSL type I (ZPE-23FJ) waarbij monostrengen worden voorgespannen. Gewicht 23 kg, 57 cm lang 

 (R) Jack van VSL type II (ZPE-19) waarbij 12-strengen worden voorgespannen. Gewicht 290 kg, 60 cm lang 

 

Bij de jack type II kan sneller worden voorgespannen. Echter is bij dit systeem wel een kraan nodig om de jack 

op hoogte toe te kunnen passen. In verband met een hoge prioriteit voor de bouwsnelheid wordt gekozen voor 

het type II. 

 

4.5.10 Productie segmenten 

Omdat we te maken hebben met een mast die reproduceerbaar moet zijn, zal er een mal bedacht moeten worden 

die meerdere malen kan worden toegepast. Hiervoor leent staal zich uitstekend voor de keuze voor het materiaal 

van de mal. Er dient een hoge mate van flexibiliteit te zijn om verschillende ontwerpen mogelijk te maken met 

één dezelfde mal. Ook hebben we te maken met verschillende lengtes en diktes van segmenten. Dit komt omdat 

de masten variëren in een hoogte van 50 tot 65 meter en de diameter varieert ook. Hiervoor dient de mal ook op 

te worden ontworpen. 

 

Over het algemeen kan worden gesteld dat de hoekmasten een beduidend grotere uitwendige diameter hebben 

dan de steunmasten. Echter hebben ze dezelfde hoogte en bovenin de mast zal de doorsnede ongeveer gelijk zijn, 

omdat we te maken hebben met een minimale doorsnede van ongeveer 800 à 1000mm. Het verloop zal bij een 

hoekmast dus een stuk groter zijn dan bij een steunmast. Het is dus verstandig om voor één mal te maken voor 

de hoekmasten en één mal voor de steunmasten. 

 

De mal van de hoekmast kan bijvoorbeeld bestaan uit 6 delen. Dit is in figuur 4.24 terug te zien. De totale lengte 

van de stalen mal zal iets groter dienen te zijn dan de mast zelf. Als de lengte van de stalen mal 72 meter is, en 

hiervoor zijn 6 mal delen nodig van 12 meter. Deze mal delen kunnen aan elkaar worden gezet. De mast zelf 

bestaat uit 5 delen. Hiervoor kan voor de eerste productie 3 betonnen delen (zeg bovenste, middelste en onderste 

segment) worden gemaakt waarvoor 6 stalen mal delen nodig zijn. Indien dan de andere 2 delen gemaakt dienen 

te worden, dienen de eerste delen al ontkist te zijn. De mallen kunnen dan hiervoor gebruikt worden om de 

andere 2 delen te produceren. 

 

+ Hoge flexibiliteit mogelijk in verschillende hoogte en delingen van masten 

+ Met één mal is het mogelijk om alle hoek- of steunmasten te produceren 

- Overcapaciteit van de mallen wordt niet optimaal benut 
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Figuur 4.24:  Overzicht van de stalen mallen met de betonnen segmenten. 

 

Andere mogelijkheid is door een stalen mal te produceren per segment. Door de mast in 5 delen op te delen en 

hierbij de bovenste 4 delen dezelfde lengte te houden hoeft alleen in het onderste segment gevarieerd te worden 

in lengte. In figuur 4.25 is hiervan een schematische weergave gemaakt. Hierbij kunnen deze bovenste 

segmenten eenvoudig en snel geproduceerd worden, zonder dat daarbij overcapaciteit onbenut wordt. Echter een 

nadeel is de mate van flexibiliteit.  

       

                   
 

Figuur 4.25:  Overzicht van de stalen mallen met de betonnen segmenten. 

 

4.5.11 Voor- en nadelen constructie in gewapend en voorgespannen beton 

Voor de mast is nu naar de uitvoering/opbouw van de mast gekeken. Hiermee kan nu een oordeel gegeven 

worden over de mast. 

Als we nu een algemeen beeld van deze mast kunnen schetsen 

 

- De detaillering van de horizontale voeg tussen de segmenten is een knelpunt in het ontwerp. Alle 

trekkracht die de wapening op dient te nemen zal in de voeg door de boutverbinding dienen te worden 

overgebracht. Hierdoor zijn er veel bouten nodig. De bouten kunnen pas gemonteerd worden nadat het 

bovenliggende segment is geplaatst. Er dient een persoon van binnenuit de bouten op hoogte en op de 

juiste wijze aan te brengen, waardoor het niet gemakkelijk uitvoerbaar is.  

Hierdoor wordt het uitvoeren van dit detail zeer lastig, tijdrovend en kostbaar. Oftewel deze detaillering 

is niet gewenst. 

- Doordat er gekozen is voor lange verticale elementen dienen er ook verticale voegen te komen. De 

detaillering in de verticale voegen is tevens niet eenvoudig uit te voeren. Om de torsiestijfheid en de 

sterkte te waarborgen dienen grote krachten in de voeg te worden overgebracht. Door een natte voeg 

toe te passen is dit mogelijk. Ook is dit weer een kostbare en tijdrovende klus. 

- De afmetingen in dit ontwerp zijn beduidend groter dan in het stalen ontwerp. Het reduceren van de 

afmeting is alleen mogelijk als er meer voorspanning of wapening wordt toegepast of een hogere 

betonkwaliteit wordt gebruikt. Meer wapening is niet een gewenste oplossing, omdat er dan meer 

richting het stalen ontwerp wordt geconstrueerd, wat juist niet de bedoeling is. 

Stalen mal:

1 2 3 4 5 6

Betonnen

segment:

12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m

15 m 14 m 13 m 11 m 10 m

1                                                            2                                     3 4                                       5
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- Het aanbrengen van de voorspanning op de verschillende hoogtes is goed mogelijk. Door telkens een 

segment te plaatsen en dan de voorspanning vanaf bovenaf aan te brengen is een goede oplossing.  

- Met een eenvoudige berekening is aan te tonen dat de materiaalkosten lager zijn dan de stalen mast. 

Echter is dit natuurlijk geen compleet kostenplaatje. Door de hogere massa ten opzichte van de stalen 

mast zullen de kosten voor het transport en de uitvoering waarschijnlijk een stuk hoger uitkomen. 

- De malkosten zullen erg afhankelijk zijn van het aantal keren dat een mal gebruikt kan worden. 

Hierdoor is het dus van belang dat er een ontwerp wordt gemaakt dat vele malen kan worden toegepast. 

 

4.6 Uitwerking mast in conventioneel ‘ongewapend’ beton met voorspanning  

Door de conclusie die in paragraaf 4.5.12 is gegeven kan worden gesteld dat het aantrekkelijker is om een 

eenvoudigere detaillering te creëren in de horizontale voegen. Hiervoor dient er in de voeg geen 

bout/stekkenverbinding worden gemaakt. Dit is weer alleen mogelijk door de mast volledig af te spannen. Door 

in de doorsnede berekening van de mast geen wapening mee te nemen, is er in de horizontale voeg ook geen 

boutverbinding nodig. Hierdoor zal de voorspanning wel verhoogd moeten worden, maar de verbinding kan 

eenvoudiger en sneller worden uitgevoerd. 

De mast wordt berekend zonder wapening. Echter zal er altijd wel (praktische) wapening worden toegepast ten 

behoeve van productie, transport en montage. Het komt er nu op neer dat de constructie nog een keer zal 

worden uitgerekend zonder wapening, maar met een hogere voorspanning. Door de horizontale voeg te 

versimpelen kunnen er meer horizontale voegen toegevoegd worden, waardoor de verticale voeg achterwege kan 

blijven. Met deze veranderingen wordt er een totaal ander constructieprincipe uitgevoerd. Een schematische 

weergave van de mast is in figuur 4.27 weergegeven. 

 

Er wordt uitgegaan van de eenvoudigste situatie dat er geen trekspanningen mogen optreden in de BGT en de 

UGT. Dit is niet helemaal correct. Er wordt nu alleen elastisch gerekend en in de UGT zou eigenlijk ook 

plastisch gerekend mogen worden. Om de eenvoud van de berekening is hier van uit gegaan. 

Doordat er overal alleen drukspanningen optreden kunnen er geen scheuren ontstaan. Waardoor er ook geen 

scheurwijdte berekening in de BGT hoeft te worden gemaakt. 

De voorspanning bedraagt ongeveer de helft van de maximale drukspanning die op kan treden. Het 

weerstandsmoment van de doorsnede zorgt er voor dat aan de drukzone de maximale drukspanning niet wordt 

gehaald en er in de trekzone geen trekspanningen optreden, wat in figuur 4.26 weergegeven. Het 

weerstandsmoment volgt uit de volgende vergelijking: 

� �
�

�
�	
16.000 ∙ 10

�

17
	 

� �


32
	 ∙ 	
�
�
�	�

�

�
 

 
Figuur 4.26:  Lineaire elastische berekening met gelijkmatig verdeelde voorspanning  
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Figuur 4.27:  Gesegmenteerde hoekmast die bestaat uit hele ringen die volledig wordt afgespannen  
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4.7 Conclusie  

Afsluitend kan nu een oordeel gegeven worden voor de constructie in conventioneel beton (C53/65). Met de 

uitkomsten die in dit hoofdstuk naar voren zijn gekomen kan een vergelijking met het stalen ontwerp gemaakt 

worden.  

 

- Als eerste kan worden gesteld dat het mogelijk is om de stalen variant te vervangen door een betonnen 

variant. Echter moeten hier natuurlijk een aantal kanttekening bij geplaatst worden. Als er naar een 

realistisch alternatief wordt gezocht is dit niet de juiste variant. Bij het betonnen ontwerp zijn de 

afmetingen veel groter, de mast is veel zwaarder en de uitvoering is een stuk gecompliceerder.  

- Er zijn wel een aantal aspecten onderzocht die zijn bruikbaar bij het ontwerpen in beton. De wijze van 

segmenteren, het toepassen van voorspanning is noodzakelijk voor het reduceren van de trekspanningen 

en de aanbrenging van de externe voorspanning aan de binnenzijde van de mast. 

- Het volledig afspannen van de mast is ook noodzakelijk om eenvoudige voeg te realiseren en daarmee 

een snelle montage mogelijk te maken. 

- Om met een concurrerend ontwerp te komen, zal er even slank geconstrueerd moeten worden als de 

stalen variant. Het is alleen niet mogelijk om een realistisch ontwerp te maken met de afmetingen, zoals 

de uitwendige diameter, die gelden voor de stalen mast. Bij een ontwerp in beton zal er groter 

gedimensioneerd worden, wat niet wenselijk is. Er zal dus slanker geconstrueerd moeten worden. Dit is 

alleen mogelijk door met een hoogwaardigere betonsoort te werken. Van te voren is hier al over 

nagedacht en onderzoek verricht naar vezelversterkt ultra hogesterkte beton. Dit materiaal zal dan ook 

worden gebruikt om tot een ontwerp te komen waarbij een haalbare variant gecreëerd kan worden. 
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5 

Constructie in vvUHSB 

 

 

De constructie zal in dit hoofdstuk worden berekend met het materiaal vezelversterkt ultra hogesterkte beton (vvUHSB). 

Om tot een optimale constructie in vvUHSB te komen zullen een aantal stappen moeten worden genomen. Er zal eerst 

een constructie zonder voorspanning in ongewapend beton worden uitgerekend. Hiervoor zal een vereenvoudigd 

spannings-rek diagram worden opgesteld. Hierna wordt gekeken of het mogelijk is om een constructie in gewapend beton 

zonder voorspanning te maken. Hierbij wordt de doorsnede gecontroleerd onderin de mast, waar het moment het grootst 

is. Het doel is om tot een even zelfde uitwendige diameter te komen als de stalen mast. 

Dan wordt een doorsnede bekeken waarbij er een gelijkmatig verdeelde voorspanning op wordt aangebracht. Hier wordt 

dan ook het werkelijke spannings-rek diagram voor gebruikt. De doorsnede waarbij de uitwendige diameter overeenkomt 

met die van de stalen mast zal verder worden uitgewerkt. Er zal gekeken worden naar hoe de mast wordt opgebouwd, de 

voegen, de voorspanning enzovoort.  

 

5.1 Vereenvoudigd spannings-rek diagram  

Voor het bepalen van het moment in een doorsnede van vvUHSB zal een spannings-rekdiagram moeten worden 

opgesteld. Als eerste zal gerekend worden met een vereenvoudigd spannings-rekdiagram. Hiervoor is met één 

waarde voor treksterkte gerekend. Het spannings-rekdiagram is in de volgende grafiek weergegeven. De 

treksterkte is hier vastgezet op -5,3 N/mm2. 

De rekenwaarde voor de druksterkte is 113 N/mm2. Er dient gerekend te worden met een plastisch gebied van 

vvUHSB van 2,3 tot 2,6 promille.  

 

  
Figuur 5.1:  Vereenvoudigd spannings-rek diagram van vvUHSB  
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Tabel 5.1: Overzicht van de materiaaleigenschappen vvUHSB (170/200) 

Karakteristieke Cilinderdruksterkte 
fck 

170 N/mm2 

Karakteristieke Kubusdruksterkte 
fck;cube  

200 N/mm2 

  

 

  

Rekenwaarde max. drukspanning fcd = 1,0 · fck / γc  
113,3 N/mm2 

      

Gemiddelde waarde max. trekspanning 
fctm 

12 N/mm2 

Karakteristieke waarde max. trekspanning 
fctk, 0,05 

8,0 N/mm2 

Rekenwaarde max. trekspanning fctd = fctd;1 = fctk;0.05 / γc 
5,33 N/mm2 

      

Gemiddelde waarde (secans) elasticiteitsmodulus Ecm  50000 N/mm2 

Rekenwaarde E-modulus  Ecd = fcd / εc3 
49275 N/mm2 

  
  

  

Betonstuik bij piekspanning fcd εc3 
0,0023 % 

Grenswaarde betonstuik εcu3 
0,0026 % 

 

5.2 Constructie in ongewapend beton en zonder voorspanning    

Als eerste zal bekeken worden of het zinvol is een constructie in vvUHSB zonder enige wapening of 

voorspanning toe te passen. Waarschijnlijk zal er hier een constructie worden gevonden die niet zal voldoen aan 

de gestelde eisen, zoals een slanke en lichte constructie. Om snel en eenvoudig een uitspraak te kunnen doen 

voor deze constructie wordt het bezwijkmoment bepaald van de doorsnede in de voet van de mast. Er zal naar 

een doorsnede worden gezocht waarbij het bezwijkmoment van deze gelijk of groter is dan het moment in de 

UGT (38.700 kNm). 

 

Voor deze doorsnede wordt een uitwendige diameter aangehouden van 4000 mm. Deze waarde is gekozen op 

basis van het feit dat er waarschijnlijk een grote doorsnede nodig is. Hierbij wordt een wanddikte van 300 mm 

gebruikt. Ook deze waarde is een schatting. Er wordt een robuuste afmeting verwacht. 

 

Het bepalen van het moment in de doorsnede wordt uitgelegd aan de hand van een aantal stappen die 

geschematiseerd zijn in figuur 5.2. Er dient voor elke rek bovenin de drukzone (ε) een hoogte van de drukzone 

(Xu) bepaald te worden waarbij de kracht in de drukzone gelijk is aan de kracht in de trekzone. Dit is in de eerste 

rek en spanningsverdeling geschematiseerd in figuur 5.2. Deze kracht is te vinden door de spanning (die te 

vinden is door de lineaire rekverdeling) te vermenigvuldigen met het oppervlak. Als dat het geval is, kan het 

moment bepaald worden. Het moment is te vinden door de kracht te vermenigvuldigen met de afstand tot de 

neutrale lijn. De neutrale lijn bevindt zich aan de onderkant van de betondrukzone. 

 

Doordat vvUHSB in de drukzone de spanning kan oplopen tot -113 N/mm2 en in de trekzone tot 5,3 N/mm2  

zal hierdoor bij een hogere rek de hoogte van de drukzone (Xu) afnemen. Bij deze hogere spanning zal het 

materiaal plastisch gaan vervormen. Hierbij wordt ook een hoger moment gevonden.  
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Figuur 5.2:  Doorsnede berekening met lineaire rekverdeling met bijbehorende spanning.  

 

Bij de doorsnede met een diameter van 4000 mm en een wanddikte van 300 mm wordt een momentcapaciteit 

gevonden van ongeveer 37.000 kNm. Bij de grootste rek bovenin de drukzone van 2,6 promille wordt het 

grootste moment gevonden. Te eerste kan meteen worden opgemerkt dat deze doorsnede nog niet voldoende is 

om het optredend moment van 38700 kNm op te nemen. Ten tweede hebben we bij de grootste rek te maken 

met een doorsnede die grotendeels in de trekzone is gescheurd. Zoals in figuur 5.2 is te zien is bijna de halve 

doorsnede gescheurd. Indien de doorsnede is gescheurd is het ook bijna onmogelijk om enige trekspanningen 

over te brengen. Deze doorsnede berekening is dus theoretisch en zal in werkelijkheid niet mogelijk zijn. En in 

deze berekening is geen rekening gehouden met de scheurwijdte in de BGT. Als laatste is deze doorsnede niet 

gewenst, doordat de uitwendige diameter te groot is; 4000 mm in plaats van 2600 mm die de stalen mast heeft.  

 

Concluderend kan gesteld worden dat een constructie met een uitwendige diameter van 4000 mm en een 

wanddikte van 300 mm, veel te robuust is en niet gewenst. Met deze berekening is aangetoond dat een 

constructie van vvUHSB waarbij geen wapening of voorspanning is toegepast geen reductie behaald kan worden 

in afmeting of gewicht ten opzichte van een doorsnede in conventioneel beton of in staal. Deze doorsnede zal 

dus ook niet verder geoptimaliseerd worden en valt al direct af. 

 

5.3 Constructie in gewapend beton en zonder voorspanning    

Nu kan er ook bekeken worden of het zinvol is om een constructie te maken met wapening, maar zonder 

voorspanning. Om hiervoor snel een uitspraak over te kunnen doen worden voor 2 verschillende doorsnedes de 

momentcapaciteit bepaald. Met het toepassen van wapening zal waarschijnlijk een slankere constructie verkregen 

worden dan de constructie zonder wapening. Hierdoor wordt gekozen voor een uitwendige diameter van 3000 

mm. Dit is een schatting voor de afmeting waarbij het optredend moment in de UGT is op te nemen. Voor de 

wanddikte wordt 250 mm gekozen en een wapeningspercentage van 2% (1 net Ø25 – 100 mm).  

 

Hiervoor wordt een momentcapaciteit van deze doorsnede gevonden van 40.000 kNm. Deze doorsnede kan dus 

het optredend moment van 38.000 kNm opnemen. Echter wordt hier het moment in de UGT bepaald, zonder 

rekening te houden met de maximale scheurwijdte in de BGT. 

 

Het doorsnedenoppervlak van de wapening is hier 45.000 mm2. Het doorsnede oppervlak van de stalen mast is 

220.000 mm2. Voor deze constructie is dus ¼ deel staal nodig dan wat er voor de stalen mast is toegepast. Echter 

is deze doorsnede nog steeds niet gewenst doordat de afmeting een stuk groter is dan die van de stalen mast. 

 

Nu wordt een doorsnede bekeken met een kleinere uitwendige diameter; 2800 mm in plaats van 3000 mm. 

Hiervoor is dient het wapeningspercentage echter wel groter te worden. Hierbij zal een wapeningspercentage van 
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4,6% (2x net Ø25 – 100 mm) worden toegepast. Voor de wanddikte wordt 250 mm gekozen. De keuze voor dit 

wapeningspercentage en wanddikte is een schatting van wat er ongeveer nodig zal zijn. 

 

De momentcapaciteit die hier wordt gevonden is 47.000 kNm. Deze doorsnede kan het optredend moment 

gemakkelijk opnemen. In gangbare betonconstructies wordt vaak een maximaal wapeningspercentage van 2% 

aangehouden. Het wapeningspercentage is hier dus aan hoge kant. De oppervlakte van de wapening is hier 

80.000 mm2. Dit is ongeveer 1/3 van het staal dat dient te worden toegepast ten opzicht van een gehele 

constructie in staal. De reductie in het staal dat wordt bereikt is dus wel gering. Een ander punt is dat de 

uitwendige diameter hier zelfs nog groter is dan deze in staal. In deze berekening is ook de scheurwijdte niet 

gecontroleerd. 

 

Wat nu kan worden geconcludeerd in deze berekening van een constructie met wapening en zonder 

voorspanning is dat er weinig reductie in het staalgebruik wordt gehaald. Ook leidt het tot een zeer robuuste 

constructie wat niet gewenst is in verband met esthetische aspecten en uitvoering. Het is dus niet zinvol om 

verder te gaan optimaliseren en dit constructieprincipe valt af. 

 

In de volgende paragrafen zal gekeken worden naar een toepassing waarbij er een voorspanning op de constructie 

zal worden aangebracht om het moment in de doorsnede te vergroten en hiermee kan eventueel de uitwendige 

diameter, wanddikte en wapening afnemen. 

 

5.4 Spannings-rek diagram  

In de voorgaande berekening is steeds gerekend met een vereenvoudigd spannings-rekdiagram. In werkelijkheid 

is het spannings-rekdiagram van het mengsel van Ductal van fabrikant Lafarge wat gecompliceerder. Lafarge 

heeft een aanbeveling [12] uitgegeven waarbij voor de BGT en voor de UGT beide een spannings-rek diagram is 

opgesteld.  

 

5.4.1 Spannings-rek diagram in de UGT 

In de UGT geldt voor vvUHSB het volgende spannings-rekdiagram: 

 

 
Figuur 5.3:  (L) Geschematiseerd spannings-rek diagram volgens AFGC/SETRA [12] in de UGT 

   (R) Werkelijke spannings-rek diagram waarmee wordt gerekend in de UGT 

 

Tabel 5.2: Overzicht van de materiaaleigenschappen Ductal (vvUHSB, C170/200) van AFGC/SETRA in de UGT 
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Karakteristieke Cilinderdruksterkte 
fck 

170 N/mm2 

Karakteristieke Kubusdruksterkte 
fck;cube  

200 N/mm2 

  

 

  

Rekenwaarde max. drukspanning fcd = 1,0 · fck / γc 
113,3 N/mm2 

      

Gemiddelde waarde max. trekspanning 
fctm 

12 N/mm2 

Karakteristieke waarde max. trekspanning 
fctk, 0,05 

8,0 N/mm2 

Rekenwaarde max. trekspanning, ontstaan 1e scheur fctd = fctd;1 = fctk;0.05 / γc 
5,3 N/mm2 

Rekenwaarde max. trekspanning, bij scheurwijdte 0,30mm fctd = fctd;1 = fctk;0.05 / k / γc 
6,4 N/mm2 

Gemiddelde waarde (secans) elasticiteitsmodulus Ecm  50.000 N/mm2 

Rekenwaarde E-modulus  Ecd = fcd / εc3 
49.261 N/mm2 

  
  

  

Betonstuik bij piekspanning fcd εc3 
0,0023 % 

Grenswaarde betonstuik εc 
0,0026 % 

Rek onderin trekzone εc 
0,00106 % 

  

 Rek bij ontstaan 1e scheur εct 
-0,000162 % 

Rek bij scheurwijdte w = 0,30 mm εct 0,3 = - (450/h) - εct   
-0,000279 % 

Maximale rek trekzijde εctu = - (4875 / h)   -0,001875 % 

 

5.4.2 Spannings-rek diagram in de BGT 

In figuur 5.4 is het spannings-rek diagram weergegeven voor de BGT. In de BGT mag in de drukzone 

(rechterzijde grafiek) niet gerekend worden met de plastische tak. Hierdoor stopt de elastische tak bij een rek van 

2,3 promille en een spanning van 120 N/mm2. Hierbij mag dus met een hogere maximale drukspanning worden 

gerekend dan in de UGT. De rekenwaarde voor de druksterkte is 60% van de kubusdruksterkte. In de BGT 

geldt voor vvUHSB het volgende spannings-rekdiagram: 

 
Figuur 5.4:  (L) Geschematiseerd spannings-rek diagram van Ductal volgens AFGC/SETRA [12] in de BGT 

   (R) Werkelijke spannings-rek diagram waarmee wordt gerekend in de BGT 

 

Doordat we te maken hebben met een situatie in de BGT hoeft er geen rekening te worden gehouden met 

materiaalfactoren. De linkerzijde in de grafiek schematiseert de trekzone, waarbij de eerste scheur ontstaat bij 8,0 

N/mm2. Dat is de eerste knik in de grafiek. Hierna treedt er verstevigingsgedrag op. De vezels nemen de 

trekspanning over van het beton. Dit loopt door tot een spanning van 9,6 N/mm2 en een rek van 1,62 promille. 

Hierna neemt de trekspanning af tot 1,7 promille. 
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Tabel 5.3: Overzicht van de materiaaleigenschappen Ductal (vvUHSB, C170/200) van AFGC/SETRA in de BGT 

Karakteristieke Cilinderdruksterkte 
fck 

170 N/mm2 

Karakteristieke Kubusdruksterkte 
fck;cube  

200 N/mm2 

    

Rekenwaarde max. drukspanning fcd = 0,6 · fck;cue  
120 N/mm2 

  
  

  

Gemiddelde waarde max. trekspanning 
fctm 

12 N/mm2 

Karakteristieke waarde max. trekspanning 
fctk, 0,05 

8,0 N/mm2 

Rekenwaarde max. trekspanning, ontstaan 1e scheur 
fctd = fctd;1 = fctk;0.05 

8,00 N/mm2 

Rekenwaarde max. trekspanning, bij scheurwijdte 0,30mm fctd = fctd;1 = fctk;0.05 / k 9,60 N/mm2 

  
  

  

Betonstuik bij piekspanning fcd εc3 
0,0023 % 

Startwaarde rek bovenin drukzone εc 
0,00010 % 

Rek onderin trekzone εc 
0,00106 % 

  

Rek bij ontstaan 1e scheur εct 
-0,000162 % 

Rek bij scheurwijdte w = 0,30 mm εct 0,3 = - (450/h) - εct   
-0,000279 % 

Maximale rek trekzijde εctu = - (4875 / h)   -0,001875 % 

 

5.5 Constructie zonder wapening met voorspanning    

5.5.1 Monoliete constructie 

In deze paragraaf zal een constructie berekend worden waarbij het werkelijke gedrag van vvUHSB van het 

mengsel van Ductal van fabrikant Lafarge wordt gebruikt. We gaan eerst uit van een eenvoudige monoliete 

constructie waarbij alleen het moment in de voet wordt gecontroleerd. Zoals net is gesteld zal er gekeken worden 

naar een constructie die is voorzien van een voorspankracht. Deze voorspankracht zal centrisch worden 

aangebracht, waarbij er een gelijkmatige verdeelde rek (en voorspanning) over het oppervlak optreedt.  

 

In de berekening met conventioneel beton is naar voren gekomen dat de scheurwijdte in de BGT maatgevend is 

voor de doorsnede berekening. Met deze gedachte wordt eerst gekeken naar het moment in de doorsnede waarbij 

de scheurwijdte maximaal 0,30 mm is. 

 

Voor het spannings-rekdiagram in de BGT is het moment bepaald met het multi-layer model. In figuur 5.5 is 

dit weergegeven. De lijnen met de vierkantjes schematiseren het moment uitgezet tegen over de rek bovenin de 

drukzone. Voor elke rek, met stapjes van 0,1 promille, is een moment bepaald. De onderste lijnen (met bolletjes) 

staan voor de som H. Het moment wordt bepaald als de som van de krachten in de trekzone (T) gelijk is aan de 

som van de krachten in de drukzone (N), er dient dus evenwicht gevonden te worden. Een verdere uitleg van dit 

model is terug te vinden in paragraaf 3.12.  

 

Er zijn 3 doorsnedes berekend met een zelfde afmeting maar verschillende voorspankracht. De voorspankracht is 

respectievelijk 20.000, 30.000 en 40.000 kN. Hierbij is nog het eigen gewicht van 1500 kN er bij opgeteld. Dit is 

voor elke doorsnede gelijk gehouden. Het werkelijke gewicht van de complete mast zal waarschijnlijk wat hoger 

ligger, maar dit is een conservatieve aanname. 

 

In figuur 5.5 zijn de resultaten weergegeven. Op de onderste as is de rek bovenin de drukzone weergegeven. 

Hierbij moet nog worden verteld dat in de grafiek de rek ten gevolge van de voorspanning bij nog niet is 

opgeteld bij de rek bovenin de drukzone.  
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De som van de krachten in het begin is gelijk aan nul. Hierbij wordt een correct moment gevonden. Hierna loop 

de som H op (niet gelijk aan nul) waardoor er geen evenwicht meer wordt gevonden. Dan kan het moment niet 

bepaald worden. De momenten waarbij de som H gelijk is aan nul zijn weergegeven in de grafiek. 

 

 
Figuur 5.5:  Moment uitgezet tegen over de rek bovenin de drukzone in de BGT waarbij de som H gelijk is aan nul  

 

Wat nog niet bekend is, is de optredende scheurwijdte bij een bepaalde rek. In de literatuur [Design guidelines 

for Ductal Prestressed Concrete Beams, VSL, N. Gowripalan] is gevonden dat de scheurwijdte voor 

ongewapend vvUHSB en voorgespannen met strengen zonder aanhechting berekend kan worden met de 

volgende vergelijking: 

 

ωk = (1,5 · D) · (εb - 0,00016) 

 

Met daarin D is de elementhoogte en (εb) is de rek in het beton in de uiterste trekzone. 

Met deze vergelijking kan deze rek (εb) bepaald worden. εb = (0,3 / (1,5 · 2600)) + 0,00016 = 0,00024 %. 

Voor elke voorspankracht kan hiermee het opneembaar moment bij een scheurwijdte van 0,3 mm gevonden 

worden. Dit is in tabel 5.4 weergegeven. 

 

Tabel 5.4: Opneembaar moment en voorspankracht bij een scheurwijdte van 0,30 mm  

Scheurwijdte 

[mm] 

Voorspankracht 

[kN] 

Opneembaar moment 

[kNm] 

0,30 41.500 32.800 

0,30 31.500 26.300 

0,30 21.500 20.500 

 

Het optredend moment in de BGT is 31.800 kNm. Als er naar de 3 resultaten wordt gekeken, voldoet alleen de 

doorsnede met een voorspankracht van 40.000 kN. 

Het moment in de UGT is ook bepaald volgens het multi-layer model. In de UGT mag in de drukzone plastisch 
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gerekend worden tot 2,6 promille. Echter dienen hier wel materiaalfactoren (γm) worden toegepast waardoor de 

rekenwaarde van treksterktes in de trekzone lager zijn. De momentcapaciteit van de doorsnede in de UGT wordt 

gevonden bij de grootste waarde van het moment waarbij de som H gelijk is aan nul. De momentcapaciteit bij 

een voorspankracht van 40.000 kN is 41.000 kNm. De momentcapaciteit is hoger dan het optredend moment 

van 38.700 kNm. 

 

5.5.2 Gesegmenteerde constructie 

In het vorige hoofdstuk is een constructie in conventioneel beton uitgewerkt waarbij het probleem lag in het feit 

dat de constructie opgedeeld dient te worden in segmenten. Bij een constructie in vvUHSB zal het niet anders 

zijn. Doordat er in vvUHSB lichter geconstrueerd kan worden, kunnen de segmenten groter uitgevoerd worden. 

Dit heeft weer als voordeel dat er dan minder delingen nodig zijn. Echter in deze delingen, of horizontale 

voegen, zal er een ander mechanisme werken doordat de constructie wordt onderbroken. In deze voeg is het 

eenvoudig om de drukspanning over te brengen door middel van de mortel die zal worden toegepast. Echter is 

het overbrengen van trekspanningen lastiger. Om deze over te brengen zal er gebruik gemaakt moeten worden 

van stalen verbindingen ofwel bouten of stekken. Dit is echter een kostbare en tijdrovende aangelegenheid. Wat 

dus eigenlijk niet is gewenst.  

 

Vanuit het oogpunt van uitvoering is een voeg waarbij de elementen op elkaar geplaatst worden met alleen een 

voegmortel ertussen het meest gunstig. Door deze mortel kan in de voeg alleen drukspanning worden 

overgebracht. Er dient een constructie te worden berekend die volledig is afgespannen. 

 

In hoeverre dient de constructie volledig worden afgespannen? We hebben te maken met een situatie in de BGT 

en de UGT. Door het toepassen van voegmortel wordt als voorwaarde gesteld dat er in de BGT geen 

trekspanningen worden toegelaten. Hiermee treden er dus geen scheuren op onder normale omstandigheden. 

Hierbij hoeft er dan ook geen scheurwijdte controle te worden gedaan. In de UGT zal de constructie moeten 

voldoen op sterkte. 

 

Met een eenvoudige handberekening is het moment in de BGT te bepalen. De diameter wordt op 2633 mm 

vastgezet. Dit is de diameter die ook geldt voor de stalen mast. De variabelen die nu nog ontbreken zijn de 

voorspankracht en de wanddikte. Om uiteindelijk geen trekspanningen toe te laten, zal de drukspanning ten 

gevolge van de voorspankracht gelijk moeten zijn aan de maximale trekspanning aan de buitenzijde in de 

trekzone ten gevolge van het moment. Omdat de drukspanning in het beton maximaal +/- 110 N/mm2 mag zijn, 

zal de spanning ten gevolge van de voorspankracht de helft zijn, namelijk 55 N/mm2. Door de maximale 

spanning (σ) in het moment van +/- 55 N/mm2 kan en het opneembaar moment (M) van 38.700 kNm kan de 

wanddikte berekend worden. Zie figuur 5.5. Voor de wanddikte is een waarde van 120 mm gevonden. Met deze 

wanddikte kan de doorsnede oppervlakte bepaald worden en hiermee de voorspankracht. De voorspankracht 

komt uit op 49.000 kN. 
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Figuur 5.6:  Lineaire elastische berekening bij een voorspankracht  

 

Met het multi-layer model kan nu met deze waardes ook de momentcapaciteit bepaald worden. Dit is het 

bezwijkmoment dat nodig is voor de UGT. Dit is weergegeven in figuur 5.7. Het opneembaar moment ligt 

immers hoger. Hierbij wordt evenwicht gevonden door de kracht in de betondrukzone (Nc) gelijk te stellen aan 

de totale voorspankracht (Pm). De hoogte van de betondrukzone (Xu) dient iteratief bepaald te worden. Indien 

de krachten aan elkaar gelijk zijn kan de grootte van het bezwijkmoment bepaald worden. Dit bezwijkmoment 

volgt uit de krachten te vermenigvuldigen met een afstand tot een bepaald punt. In dit geval is er gekozen om 

voor dit punt de neutrale lijn te kiezen. De krachten Nc en Pm zijn vermenigvuldigd tot de neutrale lijn en de 

uitkomst is het bezwijkmoment. 

 
Figuur 5.7:  Plastische berekening bij een voorspankracht  

 

In figuur 5.7 is de rek bovenin de drukzone uitgezet tegenover het moment. Voor de elastische berekening geldt 

dat bij de drukspanning van 55 N/mm2 een rek hoort van 0,0011%. Er wordt voorgespannen met een 

voorspanning van 0,0011%. Vanaf hier begint de grafiek. Tot 0,0023% treedt er lineair elastisch materiaal gedrag 

op. Vanaf hier dient er plastisch te worden gerekend. 

 

In de grafiek is af te lezen dat het maximaal moment wordt gevonden bij een rek van 2,6‰. Bij een hogere 

waarde begint het beton te stuiken en treedt bezwijken op. Dit is dan ook de hoogste waarde waarbij de som H 

nog steeds nul is. De som H is weergegeven in de grafiek voor de rode lijn. Door de rek ten gevolge van de 

voorspankracht van 1,1‰ komt de bijkomende maximale rek uit op 2,6 – 1,1 = 1,5‰. De momentcapaciteit die 

wordt gevonden komt uit op 41.000 kNm. Het moment voordat het materiaal zich plastisch gaat vervormen is 

36.000 kNm. Hier moet wel opgemerkt worden dat in de UGT er scheuren in de trekzone optreden. Dit is in de 

UGT toegestaan. 
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Figuur 5.7:  Rek bovenin de drukzone uitgezet tegenover het moment  

 

In het multi-layer model kan ook de hoogte van de betondrukzone worden gevonden. Bij de lineair elastische 

berekening is de hoogte van de betondrukzone gelijk aan de halve elementhoogte. Nadat er plastisch wordt 

gerekend neemt de hoogte van de betondrukzone af. Hierdoor verschuift de zwaartelijn meer naar de drukzone 

op. De hoogte van de drukzone neemt af van 1316 mm tot 1290 mm. 

 

Steunmast 

Nu weten we wat voor afmetingen, voorspankracht en rekenmethode nodig is voor het bepalen van de 

momentcapaciteit in de voet van de hoekmast. Zoals al eerder is gesteld treedt er een groot voetmoment op. 

Hierdoor is de afmeting en de voorspankracht relatief hoog.  

 

Bij een hoogspanningslijn zijn er vaak veel meer steunmasten nodig dan hoekmasten. Nu kan er eenvoudig 

worden bepaald wat voor afmeting er nodig is voor het toepassen van een steunmast. Hiervoor zal dezelfde 

rekenmethode gebruikt worden. De uitwendige diameter van de stalen mast is hier 2050 mm. Deze afmeting zal 

ook gebruikt worden voor de doorsnede in vvUHSB. Het optredend moment in de UGT is hier 16.800 kNm en 

in de BGT is die 12.000 kNm. Dit verloop is in figuur 5.8 weergegeven. De voorspankracht die voor deze 

doorsnede nodig is bij een wanddikte van 90 mm is 22.600 kN. 
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Figuur 5.8:  Rek bovenin de drukzone uitgezet tegenover het moment  

 

5.6 Opbouw van de mast  

De mast wordt uitgevoerd in een aantal delen in verband met productie, transport en uitvoering. Hierover zal in 

de volgende paragraven meer over uitgelegd worden. De hoekmast wordt opgedeeld in 5 segmenten en de 

steunmast in 4 segmenten. Hiertussen komen een horizontale voegen. Doordat het optredend moment naar 

boven toe afneemt zal ook het oppervlakte van het beton naar boven toe afnemen. Hierdoor kan de 

voorspankracht trapsgewijs naar boven minder worden. 

 

Ten behoeve van de uitvoering zullen de voorspanankers aan de bovenkant van elk segment verankerd worden. 

Deze voorspankers worden in de verankeringsflens aan de binnen zijde van de buis uitgevoerd. De horizontale 

voeg kan voorzien worden van een boutverbinding, die enkel zal dienen ten behoeve van de uitvoering. 

 

5.7 Doorsnede controle mast over de hoogte  

Voor de doorsnede controle dient voor elke hoogte van de mast het optredend moment inclusief verticale 

belasting (eigen gewicht, belasting uit geleiders en voorspankracht) bekend te zijn. Hiermee kan dan voor elke 

doorsnede bepaald worden of deze voldoet in de BGT en de UGT. In Excel is een spreadsheet gemaakt waarbij 

de mast is geschematiseerd als een staafmodel. Hierin is de mast opgedeeld in ongeveer 60 delen. Voor elke deel 

kan zo de windbelasting worden bepaald. Ook kan hier de belasting uit de geleider worden ingevoerd.  

 

Met dit staafmodel kan voor elke deel de bijbehorende eigenschappen bepaald worden waaronder het doorsnede 

oppervlak, het gewicht, het weerstandsmoment, de stijfheid en de windbelasting. Met deze gegevens kan voor 

elk deel het optredend moment bepaald worden. Met deze gegevens kan de doorsnede gecontroleerd worden. 

  

De uitbuiging in de top van de mast kan zo ook eenvoudig gevonden worden. De uitbuiging wordt verder 

beschreven in paragraaf 5.9. 

 

Op bijna elke hoogte is nu het optredend moment bekend. De vraag is of nu voor elke hoogte een 

controleberekening uitgevoerd dient te worden. Dit is een zeer intensief werk en ook niet noodzakelijk. Welke 

doorsnede is nu maatgevend in de mast? Ter plaatse van de voeg dient uit te worden gegaan van het feit dat hier 
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geen trekspanningen kunnen worden opgenomen. Deze zal dus maatgevend zijn voor de berekening. Ter plaatse 

van de betondoorsnede kunnen er wel enige trekspanningen opgenomen worden. Deze zal dus in vergelijking 

met de horizontale voeg niet maatgevend zijn. Elke voeg zal gecontroleerd dienen te worden.  

 

Er wordt een horizontale voeg berekend waarbij geen trekspanningen opgenomen kunnen worden. In de BGT 

wordt als voorwaarde gesteld dat er geen scheuren worden toegelaten en er wordt alleen elastisch gerekend. De 

resultaten hiervan zijn in tabel 5.5 weergegeven. 

 

Tabel 5.5: Krachten en momenten per horizontale voeg W2H400 (Hoekmast) 

Hoogte voeg 

 

Diameter (Ø) 

Wanddikte (w) 

[mm] 

Normaalkracht (N) 

Voorspankracht (Pm) 

[kN] 

 Optredend 

moment 

[kNm] 

Opneembaar 

moment 

[kNm] 

Peil = 0 m Ø 2633 N = 950 BGT 30.100 32.900 

 w = 130 Pm = 51250 UGT 38.800 40.960 

      

10 m +P Ø 2266 N = 730 BGT 22.800 23.750 

 w = 130 Pm = 43.000 UGT 29.300 29.900 

      

22 m +P Ø 1900 N = 540 BGT 15.700 16.500 

 w = 120 Pm = 35.300 UGT 20.100 20.100 

      

33 m +P Ø 1533 N = 390 BGT 8.720 8.800 

 w = 120  Pm = 25.000 UGT 11.200 11.900 

      

46 m +P Ø 1100 N = 143 BGT 2.710 3.250 

 w = 90  Pm = 10.300 UGT 3.510 4.500 
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5.8 Gehele constructie gesegmenteerd met voorspanning  

 Figuur 5.9: Schematische weergave hoekmast 
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5.9 Controle op uitbuiging en relatieve verplaatsing  

De mast dient niet alleen op sterkte gecontroleerd te worden maar ook op de maximale uitbuiging in de top van 

de mast en de maximale relatieve verplaatsing.  

 

We hebben hier te maken met een mast die is voorgespannen en waarbij in de BGT geen scheuren optreden. 

Hierdoor kan er gerekend worden met een elasticiteitsmodulus van ongescheurd beton van E = 49.000 N/mm2. 

Voor de stijfheid (EI) is het voordeliger om met ongescheurd beton te rekenen, omdat de elasticiteitsmodulus 

hiervan hoger is dan gescheurd beton.  

 

De uitbuiging is bepaald met Excel. Hierbij moet voor de windbelasting en de trek in de geleiders gerekend 

worden met een belastingfactor van 1,0.  

Voor de steunmast wordt een uitbuiging in de top gevonden van 1080 mm. De maximale toelaatbare uitbuiging 

is 3410 mm.  

Voor de hoekmast wordt een uitbuiging van 1200 mm gevonden. Hierbij mag de uitbuiging maximaal 3520 mm 

zijn. Beide masten voldoen ruim op de gestelde eis voor uitbuiging. 

 

De maximale relatieve uitbuiging op hoogte x kan berekend worden volgens de volgende voorwaarde: 

 

���� � ����	�;�	� 	 ∙ ������	�������	������ � � ��	�;�� ∙ cos�� 	! 1,0% 

Voor de eenvoud wordt voor de hoogte x de halve masthoogte genomen. Voor α is 2 graden gevonden. 

 

 

���� � �&1200	 ∙ 32	00064	000 + � 276� ∙ cos�2 � 324-- ! 640-- 

 

De optredende relatieve uitbuiging is dus niet groter de toegestane relatieve uitbuiging. 

 

  

δ rel  ≤ 1,0%

δ hor;top  ≤ 5,5%

L

x

δ hor;x
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5.10 Controle stabiliteit gehele mast  

Door de horizontale uitbuiging zal er een extra moment in de mast optreden ten gevolge van deze excentriciteit 

maal de verticale belasting. De verticale belasting neemt van boven naar onder toe. Echter is de belasting onderin 

relatief laag en bovenin is deze bijna verwaarloosbaar klein. Ook is de uitbuiging onderin de mast zeer klein. 

Hierdoor zal het 2e orde moment dus klein zijn. 

 

De mast zal gecontroleerd worden of deze stabiel is. Hiervoor dient gekeken te worden of een 2e orde berekening 

gemaakt dient te worden. Hiervoor zal eerst de kniklengte van de mast bepaald te worden en daarna worden 

gecombineerd met een veerconstante van de fundering.  

 

In de literatuur is gevonden dat een 2e orde berekening achterwege gelaten kan worden als wordt voldaan aan de 

volgende voorwaarde: .. � 1 ! 1,1,			/01	. 2 11 

 

3��45.:	. � 78�9:  

In de literatuur is gevonden dat de totale knik last (Qk) van een kolom die is voorzien van een gelijkmatig 

verdeelde drukkracht (q · l) verdeeld over de gehele lengte is 

78� � ;< � =< ∙ � � 7,94 ∙ ?@�A � BA ∙ ?@��< A � BA ∙ ?@�1,12 ∙ � A 

 

Hieruit is de kniklengte van 1,12 L gevonden. In werkelijkheid hebben we te maken met een niet gelijkmatig 

verdeelde belasting, maar een belasting die van boven naar onder bijna gelijkmatig toeneemt. Dit is in figuur 

5.10 (M) weergegeven. Deze belasting kan is ongeveer gelijk aan een driehoeksbelasting. Als voor deze 

driehoeksbelasting de gemiddelde waarde wordt genomen kan deze omgeschreven worden naar een gelijkmatig 

verdeelde belasting, waardoor de bovenstaande vergelijking kan worden toegepast. Doordat de belasting in 

werkelijkheid onder groter is dan boven is deze aanname een conservatieve waarde, zie figuur 5.10. Dus de 

kniklengte zal in werkelijkheid iets lager uitvallen. 

  
Figuur 5.10:   (L) Berekende mast met een gelijkmatig over de hoogte aangrijpende belasting (q) en een gelijke stijfheid (EI) over de hoogte 

(M) Werkelijke mast verlopende over de hoogte aangrijpende belasting (q) en een verlopende stijfheid (EI) over de hoogte 

(R) Verend ingeklemde mast, waarmee gerekend zal worden 

 

In de voorgaande berekening is nog geen rekening gehouden met de fundering. De formule voor de kniklengte 

van een verend ingeklemde kolom met een gelijkmatig over de hoogte aangrijpende belasting is: 

EI EIq q
LEI q

C
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�< � �	C1,12A D BA
2	 ∙ E		-��	E � F	�?	@	 

Voor de rotatiestijfheid van de inklemming van de mast in de fundering is een waarde genomen van: F � 2	 ∙ 10G 	H9-/4�/ 
Deze waarde voor de rotatiestijfheid is een lage waarde, die conservatief is. 

De gemiddelde waarde voor het traagheidsmoment (I) is 4,1 · 1011 mm4. Voor de E dient de effectieve 

elasticiteitsmodulus gerekend te worden rekening houdend met kruip. Dit is ongeveer 1/3 deel van de 

elasticiteitsmodulus. Er wordt met een fictieve elasticiteitsmodulus van 15.000 N/mm2 gerekend.  

E � 2 ∙ 10JA ∙ 	64	0004,1 ∙ 10JJ ∙ 15	000 � 20,8	 
 

/�.	51:		�< � �	C1,12A D BA
2	 ∙ E	 � �	C1,12A D BA

2	 ∙ 20,8	 � 	�	 ∙ 1,22 

Voor de opneembare normaalkracht geldt: 9M � N8 	 ∙ O8 
De benuttingsgraad bij de minimumnormaalkracht is: 

�P � 9:9M 

 

In de spreadsheet is gevonden dat de maximale spanning ten gevolge van de verticale belasting (eigen gewicht + 

belasting geleiders) van 2 N/mm2 is. De maximale toelaatbare spanning is 113 N/mm2. Hierdoor wordt de 

verhouding:	
�P � 2	∙ N8113	∙ N8 � 0,015 

De kniklast wordt dan:  

78� � BA ∙ ?@�1,22 ∙ � A � BA ∙ 15	000 ∙ 4,1 ∙ 10JJ
�1,22	 ∙ 64	000 A � 	9	956	H9 

 9: � �P 	 ∙ N8 	 ∙ O8 � 0,015	 ∙ 	540	000	 ∙ 113,3 � 915	H9 
 

Hierdoor wordt de vergrotingsfactor: 

. � 78�9: 	� 9	956915 � 10,9	 ! 11 

 

De waarde voor n is niet groter dan 11. Ook is er steeds van conservatieve waardes uitgegaan. De conclusie is dat 

een 2e orde berekening niet noodzakelijk is.  
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5.11 Controle plooistabiliteit mast  

Door de drukkracht in de mast en de (voor betonconstructies) dunne wand is het mogelijk dat er plooi op kan 

treden. De wand dient gecontroleerd te worden op plooi.  

In de Nederlandse norm NEN-EN50341-3 (Nationale bijlage) wordt geen voorwaarde gesteld voor het 

berekenen van de plooistabiliteit voor betonnen buismasten. Voor stalen buismasten wordt wel een criterium 

gegeven voor de controle van de weerstand van een cirkelvormige doorsnede. Voor het berekenen op 

plooistabiliteit zullen deze formules gebruikt worden. 

������� �	 	��
��� �	 ���  

 

Waarin plooispanning ten gevolge van de normaalkracht: ���� �	�� ∙ � ���� is de effectieve oppervlakte van de doorsnede wanneer deze is belast door een uniforme normaalkracht. 

�� � 1,0																												���						 �� � 90	 ∙ ��							� �						� � !�"���;$ 																									 
�� � 0,3 � 63	�� 	 ∙ �� 					���						90	 ∙ �� ' �� ' 315	��																																														 

 

De d/t varieert tussen + 7 en 22. De ε varieert tussen 0,8 en 0,95. In het ongunstigste geval zal er gelden;  

Hierdoor geldt altijd dat 
$) � 90	 ∙ �� en geldt dat �� � 1,0. De effectieve oppervlakte is dus gelijk aan de 

werkelijke oppervlakte. 

 

 

Voor de plooispanning ten gevolge van het moment geldt: 
��� �	�* ∙ 
 
���  is de effectieve oppervlakte van de doorsnede wanneer deze is onderworpen aan een moment om de 

maatgevende as. 

�* � 1,0																												���						 �� � 157,5	 ∙ ��							� �						� � !�"���;$ 																							 
�* � 0,6 � 63	�� 	 ∙ �� 					���						157,3	 ∙ �� ' �� ' 315	��																																													 

 

Ook hier geldt weer dat 
$) � 157	 ∙ �� en dan geldt dat �* � 1,0. De effectieve oppervlakte is dus gelijk aan de 

werkelijke oppervlakte. 

 

Met deze berekening is aangetoond dat er geen plooi op kan treden. 
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5.12 Horizontale voeg  

Omdat de mast uit een aantal segmenten bestaat zullen deze gekoppeld dienen te worden. Er dienen met een 

aantal zaken rekening te worden gehouden bij deze voeg. Waarschijnlijk is het niet mogelijk om aan alle gestelde 

eisen te voldoen. 

- Stelmogelijkheid is gewenst. Bij perfect op maat gemaakte elementen is het niet noodzakelijk. 

- Goede spanningsverdeling, waardoor geen spanningsconcentraties optreden 

- Er mag geen lange verhardingstijd zijn, want voeg moet snel belast kunnen worden 

- Eenvoudige uitvoering/aanbrenging, zodat snelle montage mogelijk is.  

- Voeg moet de volledige druksterkte over kunnen brengen. 

- Waterdichte voeg creëren. Zo wordt het corroderen van de voorspanankers tegen gegaan.  

- Mogelijkheid tot het uit elkaar halen van de mast, zodat geen destructie hoeft te worden toegepast bij 

het einde van de levensduur. Een demontabele voeg is dan gewenst.  

 

In deze paragraaf zal de mogelijkheden beschreven worden voor de horizontale voeg. 

- Mortelvoeg (hogesterkte mortel toepassen, voegdikte 25 mm) 

o Hierbij is er een goede stelmogelijkheid, om de verticaliteit te waarborgen 

o Bij een goede verdeling van de mortel zijn er weinig spanningsconcentraties 

o Er dient een persoon op hoogte een mortel aan te brengen. Dit is niet eenvoudig. Aan de 

zijkant van de voeg zijn afsluiters nodig om de overtollige specie op te vangen en af te sluiten. 

o Echter is de verhardingstijd wel lang 

o Sterkte van een voegmortel is vaak lager dan de sterkte van het beton 

o De waterdichtheid wordt ook gewaarborgd 

o Voeg is niet demontabel 

 

- Elastomeer opleggingen, ofwel een synthetisch chloropreen rubber met eventueel gevulkaniseerde 

staalplaat.  

o Geen stelmogelijkheid, om de verticaliteit te waarborgen 

o Bij een goede verdeling van de mortel zijn er weinig spanningsconcentratie 

o Er dient een persoon op hoogte een mortel aan te brengen. Dit is niet eenvoudig. Aan de 

zijkant van de voeg zijn afsluiters nodig om de overtollige specie op te vangen en af te sluiten. 

o Geen verhardingstijd nodig 

o Sterkte van de elastomeer oplegging is vaak lager dan de sterkte van het beton 

o De waterdichtheid is gewaarborgd 

o Voeg is demontabel 

 

- Lijm voeg (thixotrope epoxylijm, zeer hoge kwalitatieve 2-componenten lijmsoort) 

o Geen stelmogelijkheid, om de verticaliteit te waarborgen 

o Om spanningsconcentratie te vermijden is een goede verdeling van de lijm nodig. 

o Er dient een persoon op hoogte de lijm aan te brengen. Dit is niet eenvoudig. Aan de zijkant 

van de voeg zijn afsluiters nodig om de overtollige lijm op te vangen en af te sluiten. 

o Verhardingstijd van ongeveer 2 uur nodig. Tijdens deze tijd dient er een licht voorspanning op 

de voeg te worden aangebracht. 

o Sterkte van de lijmvoeg is vaak even hoog als de sterkte van het beton 
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o De waterdichtheid is gewaarborgd 

o Voeg is niet demontabel 

 

- Koud op elkaar stapelen van de elementen 

o Geen stelmogelijkheid, om de verticaliteit te waarborgen 

o Indien het oppervlakte niet perfect egaal is kunnen er spanningsconcentraties optreden. 

o De montage van deze voeg is zeer snel en eenvoudig 

o Geen verhardingstijd nodig 

o Sterkte wordt volledig overgebracht door ontbreken van een extra materiaal in de voeg 

o Waterdichtheid is niet gewaarborgd. Eventueel toepassen van een geribbelde afwatering. Een 

ander mogelijkheid is het deels toepassen van een elastomeer oplegging/afsluiting.  

o Voeg is demontabel 

 

Tabel 5.6: Het toekennen van een aantal criteria aan de verschillende type voegen  

 Mortelvoeg Gedeeltelijke 

elastomeeroplegging 

Lijm voeg met 

ribbels 

Koud op elkaar 

stapelen elementen 

Stelmogelijkheid + 0 - - 

Optreden van 

spanningsconcentraties 
+ 0 0 - 

Snelheid en eenvoud 

montage  

- + 0 + 

Verhardingstijd - + 0 + 

Volledig overbrenging 

sterkte 

- - + + 

Waterdichtheid + + + - 

Demontabel - + - + 

 

Door de vele voordelen van het toepassen van de verbinding met de lijmvoeg wordt hiervoor gekozen. In figuur 

5.11 is een voorbeeld weergegeven hoe de voeg mogelijk uitgevoerd kan worden. De ribbels met de inkepingen 

kunnen op verschillende wijze gemaakt worden. Hier wordt verder niet diep op ingegaan. 

 

Figuur 5.11:   (L) Onderste segment van de voeg met ribbels waarbij een lijmvoeg wordt toegepast. (R) Bovenste segment met inkepingen 
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5.13 Verankering voorspanankers  

In deze paragraaf zal de detaillering van de verankering van de voorspanankers bepaald worden. 

Er worden voorspanankers toegepast van VSL type E. Er is gekozen om voorspanankers van Ø15,6 met 12 

strengen. Bij het kiezen van de grootte van de voorspanankers moet rekening worden gehouden met feit dat er 

een trapsgewijze voorspankracht dient te worden aangebracht. Bij het kiezen van grotere ankers met meer 

strengen is er minder flexibiliteit in het aanbrengen van de ankers. Bij grotere ankers zijn ook dikkere 

verankeringsflenzen nodig. Dat is ook niet gewenst. 

Als er veel voorspanankers worden toegepast met weinig strengen is het niet mogelijk om ze allemaal in de 

verankeringsflens te kunnen plaatsen door de minimale hart op hart afstand van de ankers. 

 

 
 Figuur 5.12:   (L) Detaillering van de voorspanankers ter plaatse van de horizontale voeg. 

 

In de literatuur is te vinden hoe de voorspanankers kunnen worden gedetailleerd. Voor een type voorspanankers 

zijn voor een aantal verschillende betonsterkteklasse de afmetingen en de randafstanden van de ankers gegeven. 

Echter gaan deze maten maar tot een betonsterkteklasse van C38/45. Bij deze mast hebben we te maken met een 

betonsterkteklasse van C170/200. Voor de detaillering van deze voorspanankers is rekening gehouden met deze 

maten. Hierdoor worden de voorspanankers over gedimensioneerd. Er wordt verder niet geoptimaliseerd naar 

een kleinere afmeting van de voorspanankers gezocht. 

 

Alle voorspanankers dienen in de verankeringsflenzen te worden gedimensioneerd. Dit is weergegeven in figuur 

5.12. De diameter van de verankeringsflenzen onderin de mast zijn vrij groot. Hier hoeven maar een aantal 

ankerkoppen in worden toegepast. De minimale ruimte tussen de ankerkoppen is vrij groot. De ringen van de 

verankeringsflenzen bovenin de mast zijn erg klein en voornamelijk in de top van de mast. Voor de 

voorspanankers in de top van de mast geldt dat de hart op hart afstand van de ankerkoppen hierdoor kleiner 

wordt dan voorgeschreven bij een betonsterkteklasse van C38/45. Echter wordt er in deze mast een veel hogere 

betonsterkteklasse toegepast. In de studie zal niet aangetoond worden of het is toegestaan dat de ankers zo dicht 

naast elkaar mogen worden gepositioneerd.   
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5.14 Geleiders van de voorspanstrengen aan de wand  

De voorspanstrengen worden op meerdere plaatsen aan de wand gekoppeld door middel van geleiders. Dit is in 

figuur 5.13 weergegeven. Door de uitbuiging van de mast is het mogelijk dat de voorspanstrengen in de holle 

ruimte vrij kunnen bewegen. Dit is niet gewenst. Door deze verankering aan de wand zal de excentriciteit zo laag 

mogelijk worden gehouden. Tevens is de koppeling van de strengen aan de wand om het zijdelings bewegen van 

de strengen tegen te gaan, waardoor mogelijke schade aan de strengen kan optreden. 

 

Ter hoogte van de verankeringsflenzen zal de voorspanstreng door de flens lopen. Hiervoor zal er een holle buis 

ingestort worden. De strengen kunnen vrij door deze buis lopen. 

                 
Figuur 5.13 (L) Zijaanzicht van een geleider die aan de wand wordt gekoppeld 

(M) Zijaanzicht van een geleider die door een verankeringsflens loopt 

(R) Bovenaanzicht van een geleider die in de wand wordt toegepast 

 

In werkelijkheid zal wel rekening dienen te worden gehouden met de horizontale kracht die in deze geleider op 

kan treden. Deze wordt niet uitgerekend. Door de geleiders achter de langsstaven te koppelen zal deze 

gewaarborgd zijn, zoals te zien is in figuur 5.13.  
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5.15 Productie segmenten  

In deze paragraaf de wordt de productie van de betonnen elementen behandeld.  

Hiervoor dient eerst uitgezocht te worden hoe de stalen masten in elkaar zitten. Deze masten zijn allemaal 

conisch. Bijna allemaal hebben ze bovenin een uitwendige diameter van 500 mm en onderin varieert de 

diameter.  

 

Elke stalen mast heeft een gelijkmatige afname (of een lineaire helling) van onder naar boven toe. Echter is deze 

helling dus niet voor elke mast gelijk. Er zit namelijk verschil in het feit dat een mast een hoek(/eind) of 

steunmast is, een veldlengte van 350 of 400 m heeft en 2 of 4 circuits heeft. Hiermee kan dus gesteld worden dat 

er een aantal verschillende masten zijn met een eigen lineaire helling.  

 

Sommige masten zijn verhoogd doordat de minimale afstand van de grond tot de geleiders te klein is. 

Bijvoorbeeld door infra die een hoogspanningslijn doorkruist. Echter is bij deze verhoging van de masten de 

helling hetzelfde gebleven. Er is dus eigenlijk aan de onderkant van de mast het extra deel aan toegevoegd. 

Voor het produceren van de masten zijn er een aantal verschillende mallen met verschillende hellingen nodig. In 

principe zijn dus ongeveer 6 verschillende type hellingen nodig voor een mal.  

 

Per mast zijn meerdere mallen nodig. Een mogelijkheid is om per mast 6 à 7 stukken stalen mallen te maken 

voor de buitenzijde die aan elkaar gekoppeld kunnen worden, zie figuur 5.14. Voor de uiteindes kan een 

verstelbaar eindstuk gebruikt worden. Zo kunnen alle mogelijke lengtes voor een segment gemaakt worden door 

mallen aan elkaar te koppelen. Door het gebruik van een stalen mal kan de mal meerdere malen gebruikt worden 

en is een zeer strakke afwerking realiseerbaar. Voor de mal in de binnenkant kan voor staal of hout gekozen 

worden. Hierbij dient ook de verdikking van de verankeringsflens in te worden meegenomen. 

 
Figuur 5.14 Productie van de segmenten in de mallen, waarbij voor één element twee mallen nodig zijn. 

 

Andere mogelijkheid is per segment één mal te maken. Dit is in figuur 5.15 weergegeven. Als de mast uit 5 

segmenten bestaat zijn er ook 5 mallen nodig. Omdat de masten soms worden verhoogd zal een variabele lengte 

van het onderste segment mogelijk moeten zijn. Het onderste segment dient een variabel eindstuk te hebben. 

Hiermee kan maar één type mast gemaakt worden. Het voordeel is dat de mal zeer efficiënt gebruikt kan 

worden. Elke dag kan er een element gestort worden. Er is geen deel van de mal dat onbenut blijft. Er is echter 

weinig flexibiliteit in de delingen. Hiervoor zal er wel een verschil gemaakt moeten worden tussen de hoekmast 

en steunmast en de verschillende veldlengtes. 

       

                   
Figuur 5.15:  Productie van de segmenten in de mallen, waarbij voor één element één mal nodig zijn.  

Stalen mal:

1 2 3 4 5 6

Betonnen

segment:

12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m

15 m 14 m 13 m 11 m 10 m

1                                                            2                                     3 4                                       5
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5.16 Aantal segmenten per mast  

Voor het bepalen van het aantal segmenten per mast, moeten er met een aantal dingen rekening worden 

gehouden. Er zijn een aantal voor- en nadelen bij het toepassen van een klein aantal segmenten. Dit geldt ook 

voor het toepassen van veel segmenten. Hiervoor dient een goede balans in gevonden te worden. 

 

Bij het toepassen van veel elementen in plaats van weinig elementen zijn een aantal voor- en nadelen op te 

noemen: Door het toepassen van veel elementen zal het gewicht per element lager zijn. 

 

+  Laag eigen gewicht per segment, maakt licht transport mogelijk 

+ Op meerdere plaatsen is een voorspanning mogelijk, hierdoor kan een efficiënte trapsgewijze 

voorspankracht aangebracht worden 

+ Per segment kan de wanddikte bepaald worden en hiermee kan efficiënt gevarieerd worden 

+ Er is lichter materieel (kranen) nodig omdat segmenten met een lager eigen gewicht omhoog moeten 

worden gehesen 

- Meer transportbewegingen noodzakelijk 

- Langere bouwtijd, doordat er veel verbindingen gemaakt dienen te worden 

 

Er dient dus een goede balans gevonden te worden in het kiezen van het aantal segmenten. Er zijn ook een 

aantal randvoorwaarden die voor de elementen zullen gelden. Er kan een grens worden gesteld doordat we te 

maken hebben met een maximale lengte mogelijk voor transport of productie en het maximaal gewicht voor het 

hijsen, transport of productie. 

 

5.17 Montage mast  

Voor de uitvoering van de mast dienen een aantal randvoorwaarden te worden opgesteld waarmee rekening zal 

worden gehouden. 

 

- De bouwlocatie bevindt zich meestal in drassige gebieden zoals weilanden. De grootste kosten voor de 

uitvoering is de huur van de kranen en de tijdelijke wegvoorziening die per locatie zal moeten worden 

aangelegd. 

- De duur van de kraaninzet zal tot het minimum beperkt moeten worden. Hierdoor dienen de betonnen 

segmenten in 2 werkdagen opgebouwd te worden.  

- Het is ook zaak om met zo licht mogelijk materieel te werken. 

- Er worden per locatie 2 masten gerealiseerd. De opbouw van de segmenten zal om en om plaatsvinden. 

De tijd van het opbouwen van een segment van de andere mast zal nuttig gebruikt moeten worden. Er 

kan dan voorgespannen worden. 

 

Er zal een eenvoudig uitvoeringsplan worden opgesteld over hoe de mast wordt opgebouwd: 

- Funderingswerkzaamheden met het storten van de onderplaat van de fundering. 

- In de onderzijde van de opstort een stalen ring opnemen van die voorzien is van de voorspanankers. 

Tevens dient er een stalen omhullingsbuis toegepast te worden waarin de voorspanstrengen op 0,50 m 

boven maaiveld niveau uitsteken. Bovenin de opstort dient een stalen ring aangebracht te worden ten 

behoeve van het stellen en het in positie houden van de stalen omhullingsbuis. In de omhullingsbuis 
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kunnen de voorspanstrengen vrij bewegen tijdens het voorspannen. In de opstort stekken instorten die 

nodig zijn voor het monteren van het onderste segment. 

- Storten van de opstort.  

- Voor het monteren van de segmenten dienen 2 kranen te worden ingezet voor het optillen van de voor 

en achterkant van het segment. De voeg van het onderste segment dient eerst te worden voorzien van 

lijm. Voor het onderste segment kunnen de voorspanankers al bovenin gemonteerd worden met de 

strengen die tot de onderkant van het segment lopen. Daarna kan het onderste segment geplaatst 

worden. Eventueel kan deze voeg worden voorzien van een boutverbinding, voor het opnemen van de 

trek- en dwarskracht die op kan treden tijdens het aanbrengen van de voorspankracht. Door het 

aanbrengen van de bouten kan de voorspanning aangebracht worden zonder dat het segment kan 

verschuiven.  

- De strengen uit het betonnen segment worden gekoppeld met de strengen die uit de fundering steken 

door middel van een koppelstuk. In figuur 5.16 is dit weergegeven. Dit kan eenvoudig gebeuren doordat 

het koppelstuk op ± 0,5 m boven maaiveld is gepositioneerd. Deze handelingen kunnen worden 

uitgevoerd tijdens het plaatsen van het onderste segmenten van de ander mast. 

 
  

Figuur 5.16:  Aansluiting voorspanankers op fundering door middel van een koppelstuk boven maaiveld. 

 

- Als het segment van de andere mast is geplaatst kan de voorspanning worden aangebracht bovenin het 

segment. Hiervoor zal één kraan nodig zijn om met een jack op hoogte te komen. Voor de andere mast 

zal hetzelfde handelingsproces worden uitgevoerd. Hiervoor is ook één kraan nodig voor het 

aanbrengen van de voorspankracht. 

- Plaatsen van het 2e segment. De voeg dient weer te worden voorzien van lijm. De voeg dient als een 

geribbelde voeg te worden uitgevoerd. Deze ribbels dienen voor het opnemen van de dwarskracht, zodat 

er geen afschuiving tussen de betonnen elementen mogelijk is. De ribbels zorgen er tevens voor dat het 

segment in de juiste positie op het onderliggende segment wordt geplaatst. De voorspanankers worden 

al in het betonnen segment te worden aangebracht, evenals de strengen. De koppeling van de strengen 

zal weer iets boven maaiveld geschieden. Als het segment is geplaatst zal de koppeling van de 

voorspanstrengen met de strengen uit de fundering worden gemaakt ten tijde van het plaatsen van het 

segment van de andere mast. Nadat de kranen het segment hebben geplaatst van de andere mast zal één 
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kraan per mast nodig zijn voor het aanbrengen van de voorspankracht. Alle voorspanankers dienen te 

worden voorgespannen. Deze handelingen gelden ook voor de 2e mast. 

- Deze handelingen worden herhaald tot het bovenste segment. Bij het bovenste segment dienen alle 

voorstrengen te worden voorgespannen. Bovenop zal een RVS afdekkap op de voorspanankers worden 

aangebracht. 

- Als alle segmenten geplaatst zijn kunnen de kranen verplaatst worden naar een volgende locatie. De 

voorspanstrengen die nog niet zijn voorgespannen kunnen van binnen uit door middel van een jack 

worden voorgespannen. Doordat de holle ruimte van binnen beperkt is zal er een jack gebruikt worden 

dat mono strengen voorspant. Deze jack is een stuk lichter en kleiner dan een normaal jack, waardoor 

deze jack door één persoon kan worden gebruikt. Hiervoor is geen kraan meer nodig. Dit zal geen 

gemakkelijke handeling zijn. 

- Als alle strengen zijn voorgespannen zal de omhullingsbuis die in de fundering is ingestort dienen te 

worden geïnjecteerd met grout. 

 

 

Aandachtspunten en mogelijke aanpassingen in uitvoering en ontwerp 

- De aansluiting van de voorspanankers bovenin constructie zal zeer lastig zijn. De ruimte is hier namelijk 

erg beperkt. Een mogelijkheid is om voorspanankers te gebruiken waarbij meerdere strengen kunnen 

worden toegepast dan 12. Hierdoor zijn minder ankers nodig. 

Een andere mogelijkheid om het reduceren van de voorspanankers in de top van de mast is het 

toepassen van een boutverbinding in de bovenste voeg. Hierdoor is er minder voorspanning nodig, 

waardoor de voorspanankers op een lager niveau kunnen worden aangebracht. 

- Zijn er boutverbindingen noodzakelijk per verbinding om de stabiliteit van het segment tijdens montage 

te garanderen. Op grotere hoogte zal dit waarschijnlijk wel noodzakelijk zijn.  

- De minimale voorspanning tijdens het uitharden van de lijm in een voeg is 0,35 N/mm2. De 

verhardingstijd is ongeveer 2 tot 4 uur. Er kan na het spannen van de elementen gewoon doorgewerkt 

worden met het bovenliggende element.  
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5.18 Ontwerp in Scia Engineer 

In de voorgaande paragraven is het ontwerp door middel van doorsnede berekeningen gecontroleerd in een Excel 

sheet. Als verificatie is het ontwerp ook door middel van een 3D model gecontroleerd. Het ontwerp is in Scia 

Engineer ingevoerd. Hiervoor worden enkele belastingen ingevoerd, waaronder de permanente belasting van de 

mast, de windbelasting uit de Excel sheet, de horizontale en verticale belasting uit de geleiders uit het rapport 

van KEMA [1]. De invoer van de voorspankracht wordt ingevoerd ter plaatse van de delingen. 

 

De voorspankracht wordt aangebracht als een gelijkmatig verdeelde belasting die als een ring op de deling wordt 

aangebracht. De voorspankracht wordt als een permanente belasting aangebracht. 

 

Tabel 5.6: Invoer van de voorspankracht over een gelijkmatig verdeelde belasting ter plaatse van de delingen 

Deling Straal  Omtrek  Voorspankracht Gelijkmatig verd belasting 

1e deling 1,128 m 7,08 m 8 250 kN 1 165 kN/m 

2e deling  0,967 m 6,07 m 8 000 kN 1 318 kN/m 

3e deling 0,784 m 4,92 m 10 000 kN 2 031 kN/m 

4e deling 0,535 m 3,36 m 15 000 kN 4 464 kN/m 

Top 0,250 m 1,57 m 15 000 kN 9 554 kN/m 

 

In Scia engineer kan de netverfijning aangegeven worden. Hierbij wordt de gemiddelde grootte van een 2D 

element ingesteld. Hoe kleiner deze waarde hoe fijner het net is. Standaard wordt hiervoor 1,0 gebruikt. Om 

hiervoor een goede waarde voor de verfijning van het net te vinden worden hier een aantal verschillende waardes 

voor genomen. Hoe groter de netverfijning (= kleinere grootte van 2D element) hoe langer de computer dient te 

rekenen. Ook is het onnodig om een te kleine netverfijning te kiezen. 

Er is naar de uitbuiging gekeken bij verschillende netverfijningen. Deze zijn in figuur 5.17 weergegeven. Hieruit 

is geconcludeerd dat er na een netverfijning van 0,20 m een asymptoot ontstaat. Hierna worden er bij een nog 

kleiner net, geen veranderingen meer gevonden. Er wordt gekozen voor een net van 0,2 m. 

 

  
Figuur 5.17:  Uitbuiging bij verschillende netverfijningen 

 

Bij een softwarepakket heeft de constructeur bij de buigtheorie voor platen en schalen vaak de keuze tussen 

Mindlin en Kirchhoff. Na een korte verdieping over deze stof in het artikel van Cement [16] over de buigtheorie 

kan worden gesteld dat Mindlin wel de dwarskrachtvervorming meeneemt en Kirchhoff doet dat niet. Bij dikke 

platen is het verstandiger om daarom voor Mindlin te kiezen en voor dunne platen voor Kirchhoff. Hier wordt 

dan ook voor Kirchhoff gekozen. Verder wordt hier niet diep op ingegaan. 
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Figuur 5.18:  (L) Trekzone in BGT  (M) Drukzone in BGT  (R) Uitbuiging in BGT  

 

In figuur 5.18 is de mast weergegeven met achtereenvolgens de trekspanningen in de trekzone, de 

drukspanningen in de drukzone en de uitbuiging in de BGT weergegeven. Let op hierbij op dat de afbeeldingen 

zijn getordeerd en dus niet van dezelfde zijde genomen. De drukzone bevindt zich namelijk aan de andere kant 

van de trekzone. De uitvoer in Scia geeft nagenoeg dezelfde uitkomst als die in de handberekening. Als er naar 
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de spanningen in de trekzone wordt gekeken dan zijn er geen globale trekspanningen zichtbaar. Als er naar de 

spanningen in de drukzone gekeken wordt dan valt op dat de drukspanningen niet boven de + 113 N/mm2 

uitkomen. Deze waardes zijn ook allebei in de handberekening naar voren gekomen.  

 

De maximale uitbuiging in de BGT is ongeveer 1500 mm. In de handberekening met de sheet is een uitbuiging 

van ongeveer 1200 mm gevonden. Echter is het niet helemaal duidelijk waar dit verschil van 25% in zit. Allebei 

voldoen ze ruim aan de gestelde norm. 

In Scia Engineer kan alleen lineair elastisch worden gerekend. De sterkte van de mast in de UGT kan hiermee 

niet gecontroleerd worden.  

 

  



HOOFDSTUK 7 

 

99 
 

 

6 

Andere constructie varianten 

 

 

In het voorgaande ontwerp is een hoogspanningsmast in vvUHSB ontworpen met de uitgangspunten van de Wintrack 

mast. Hierbij is het materiaal staal vervangen door vvUHSB. Het ontwerp zelf is hierbij niet gewijzigd.  

Echter is het ook mogelijk om een eigen ontwerp te maken waarbij de uitgangspunten van de Wintrack mast juist niet 

worden overgenomen. Hierdoor krijgt de mast een totaal andere vorm. 

Er is onderzocht of het mogelijk is om het materiaal vvUHSB nog beter te benutten door op een andere manier te 

construeren. Ook is er onderzocht of er een esthetischer ontwerp gerealiseerd kan worden. 

 

6.1 Eigen ontwerp van een hoogspanningsmast in vvUHSB 

Voor het eigen ontwerp worden de uitgangspunten die gelden voor de Wintrack mast niet meegenomen. In welk 

opzicht kan er bij het nieuwe ontwerp een voordeel behaald worden ten opzichte van de eerder ontworpen mast 

in vvUHSB. 

Het is mogelijk om economischer of op een andere manier te construeren door: 

- Het materiaal vvUHSB kan optimaler worden benut. vvUHSB is een duur materiaal en is vaak alleen 

rendabel als het op de juiste wijze wordt toegepast. vvUHSB heeft enkele voordelen ten opzicht van 

conventioneel beton. Bijvoorbeeld de hogere druksterkte, waardoor een hogere voorspanning mogelijk 

is. In de paragraaf 6.3 wordt het verschil in eigenschappen van het materiaal uitgelegd. 

 

- De vorm kan optimaler worden benut.  

o De vorm van de doorsnede efficiënter benutten. Bij de steunmast treedt de grootste en 

maatgevende moment op ten gevolge van de horizontale belasting uit de draden inclusief de 

windbelasting in deze richting. Dit moment kan in twee tegenovergestelde richtingen optreden 

doordat de draden aan twee kanten aan de mast hangen. Hierdoor is het grootste optredende 

moment in deze mast in twee richtingen van één hoofdas. In alle andere richtingen kan alleen 

de windbelasting optreden. Het moment ten gevolge van enkel de windbelasting is echter tien 

keer zo klein als die van het maatgevende moment. Met dit gegeven kan het materiaal in de 

doorsnede dus efficiënter worden benut als het meeste materiaal in de druk- en trekzone van 

het grootste moment wordt toegepast. Het voorgaande ontwerp was een ronde doorsnede, 

waardoor het opneembaar moment in elke richting even groot is en enkel het maatgevende 

moment hoeft te worden gecontroleerd.  
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De doorbuiging is vaak niet maatgevend waardoor de vorm van de doorsnede kan worden 

geoptimaliseerd naar de krachtswerking. Er kan een materiaalbesparing behaald worden indien 

dit beter wordt verdeeld. 

o De vorm over de hoogte efficiënter benutten. De krachtswerking in de mast dient beter 

onderzocht te worden en in de nieuwe constructie efficiënter te worden benut. Bij de Wintrack 

mast hebben we te maken met een bijna lineaire afname van het moment van onder naar boven 

toe. Dit heeft te maken met de grote puntlasten uit de draden. Het moment ten gevolge van de 

windbelasting is veel kleiner. Echter neemt door de cilindervormige doorsnede het 

weerstandsmoment exponentieel af. Hierbij is niet efficiënt geconstrueerd. Er zal een 

doorsnede moeten komen waarbij het weerstandsmoment ook lineair afneemt naar boven toe. 

De vorm van de mast zal zich moeten gaan verhouden naar de krachtswerking. 

In paragraaf 6.5 wordt dit nader behandeld. 

 

- Er kan een modulaire mast worden gemaakt.  

o Een modulair systeem is een constructiesysteem dat zoveel mogelijk is gestandaardiseerd. De 

constructie wordt opgebouwd uit eenvoudige elementen. De elementen kunnen zo gemakkelijk 

geproduceerd, getransporteerd en vervangen worden. De mal- en transportkosten kunnen zo 

laag blijven. 

o Een modulair systeem zorgt voor een grote flexibiliteit. Dit houdt in dat er veel masten met 

verschillende hoogtes en belastingen kunnen worden gemaakt met dezelfde elementen. 

In paragraaf 6.4 wordt deze optie nader behandeld. 

 

- Er kan een esthetischer ontwerp gemaakt worden. De ideeën van de architect worden losgelaten en er 

wordt een eigen ontwerp gerealiseerd. Bij vvUHSB is er een grote vormvrijheid mogelijk tijdens het 

storten en het materiaal kan enige trekspanningen opnemen. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld 

een organische vorm te creëren. Dit wordt in paragraaf 6.8 verder toegelicht. 
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6.2 Eén mast in plaats van de bipole mast 

De Wintrack mast bestaat uit twee masten waartussen de draden hangen. Het bovenaanzicht is schematisch in 

figuur 6.1 (B) weergegeven. Er is onderzocht indien er één ronde buismast wordt toegepast met de draden langs 

de mast, zoals is weergegeven in figuur 6.1 (O). 

Dit kan worden gezien als een korte zijweg die wordt genomen om een beeld te krijgen of het zinvol is om één 

mast neer te zetten in plaats van twee. Bij de enkele mast zijn de uitgangspunten van de Wintrack mast letterlijk 

overgenomen. Alle draden worden aan één mast opgehangen. Hierbij is onderzocht wat voor voordelen en 

nadelen dit oplevert en wat voor doorsnede hier voor nodig is. 

 
Figuur 6.1:  (B) Wintrack met twee buismasten en de draden tussen de masten. (O) Eén buismast met draden aan de zijkant.  

 

Voor een eenvoudige vergelijking te maken is er kort onderzocht wat voor doorsnede er nodig is bij de enkele 

ronde buismast in vvUHSB. Bij de masten is het optredend moment in de voet van de mast maatgevend en deze 

doorsnede is onderzocht. Hiervoor wordt het optredend moment van de twee masten bij elkaar opgeteld en met 

dit moment wordt de doorsnede van één mast bepaald. Met deze verdubbeling wordt een iets wat conservatieve 

waarde berekend. Dit komt omdat in werkelijkheid het moment ten gevolge van de windbelasting niet zal 

verdubbelen doordat de oppervlakte van de mast niet 2 keer zo groot zal worden. 

Met het multi-layer model wordt hiervoor een uitwendige diameter van de mast in vvUHSB gevonden 3200 mm 

met een wanddikte van 170 mm. Hiervoor dient de voorspankracht 80.600 kN te zijn. De twee losse buismasten 

in vvUHSB hebben ieder een uitwendige diameter van 2633 mm en een wanddikte van 130 mm. Met deze 

waardes kan een vergelijking gemaakt worden met de twee verschillende doorsnedes. 

 

De oppervlakte van de doorsnede van de twee losse masten samen is A = 2,04 x 106 mm2. Voor de enkele 

buismast wordt een doorsnede oppervlak gevonden van A = 1,62 x 106 mm2. Hierbij wordt dus een reductie 

gevonden van het materiaal in de doorsnede van 21%. 

De voorspankracht die nodig is bij de twee losse masten is in totaal P = 51.250 kN. Voor de enkele mast is een 

voorspankracht nodig van P = 80.600 kN. De reductie die hier wordt gevonden is ook 21%. Hier wordt dezelfde 

reductie gevonden, wat natuurlijk logisch is omdat de spanning in het beton ten gevolge van de voorspanning 

gelijk blijft. Als deze spanning gelijk blijft en het oppervlakte neemt met 21% af, zal de voorspankracht ook met 

21% afnemen.  

 

Het grondoppervlak van de twee losse buismasten is samen 10,9 m2. Bij de enkele mast wordt een 

grondoppervlak gevonden van 8,04 m2. Hierbij wordt dus een reductie gevonden van 26%.  
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Bij de twee masten zijn er voor allebei de masten een fundering nodig. Bij het gebruik van maar één mast hoeft 

er maar één fundering gemaakt te worden. Zonder uitgebreid onderzoek te doen naar de fundering is het lastig 

om een oordeel te geven of dit een voor- of een nadeel is voor de uitvoering. Doordat het moment op één 

fundering twee keer zo groot zal worden, zal er waarschijnlijk niet twee keer zo veel materiaal nodig zijn. In dat 

opzicht zal het wel een voordeel zijn. 

 

Een uitspraak over het verschil in de uitvoering tussen de twee verschillende ontwerpen is zeer lastig. Indien er 

minder materiaal nodig is en er is minder voorspanning nodig, zal de uitvoering waarschijnlijk economischer en 

sneller zijn. Hoeveel deze besparing oplevert, zal nader onderzocht moeten worden om hier een betrouwbare 

uitspraak over te doen. 

 

Er zijn ook nog enkele andere voor- en nadelen die gelden voor het toepassen van één buismast in plaats van 

twee losse buismasten in vvUHSB. Deze worden hier kort behandeld. 

- Doordat de draden verder uit elkaar hangen zal de breedte van de magneetveldzone op maaiveldniveau 

toenemen, waardoor er een grotere zone ontstaat waarin niet gebouwd mag worden. 

- De afstand van geleider tot mast dient groter te worden. Dit is nodig om onderhoud mogelijk te maken 

waarbij één circuit is uitgeschakeld en één is ingeschakeld. Hierdoor dienen de isolatoren groter en 

zwaarder te worden uitgevoerd. 
 

+ Er is een materiaal reductie in de doorsnede te vinden van ongeveer 21%.  

+ Er hoeft ongeveer 21% minder voorspanning in de mast te worden toegepast. 

+ Het grondoppervlak van de enkele masten zal met ongeveer 26% afnemen. 

+ Doordat er in het landschap maar één mast staat is er minder ‘horizon vervuiling’.  

 

De enkele mast is niet tot in detail uitgewerkt. Om hiervoor echt een goede vergelijking te maken zal de mast 

verder gemodelleerd moeten worden. Eventueel zou het in een vervolg onderzoek kunnen worden gedaan. 

 

6.3 Toepassing van vvUHSB 

Bij de toepassing van een nieuw materiaal in een constructie kan algemeen worden gesteld dat deze vaak als 

vervanging van een traditioneel materiaal wordt toegepast zonder de vormgeving af te stemmen op de nieuwe 

eigenschappen. Daarmee wordt het voordeel van het nieuwe materiaal niet goed benut en blijft het nieuwe 

materiaal niet meer dan een duur alternatief. Hiervoor heeft industrieel ontwerper Rogier de la Rive Box het 

‘zero base’-principe bedacht, waarbij in alle vormgevingsaspecten met een schone lei wordt gestart [17]. Gegeven 

de unieke eigenschappen van vvUHSB is het zinvol om met een volledige frisse blik naar de constructie van een 

hoogspanningsmast in vvUHSB te kijken. 

 

Er zijn een aantal eigenschappen van vvUHSB die verschillen met conventioneel beton. Hiervoor zijn een aantal 

projecten en artikelen met vvUHSB onderzocht. Wat zijn de verschillende eigenschappen van vvUHSB in 

vergelijking met conventioneel beton. 

 

De mechanische eigenschappen van vvUHSB in vergelijking met conventioneel beton zijn [2] [18] [19]: 

- Hogere druksterkte 

o Kleinere drukzone, wat resulteert in een kleinere elementhoogte 

o Hogere voorspanning mogelijk, waardoor bij een element met een zelfde doorsnede en op 

buiging belast een groter moment op kan nemen 
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- Hogere elasticiteitsmodulus 

o Stijver element, met een kleiner traagheidsmoment kan een gelijke stijfheid behaald worden. 

Resulteert in een slanker element. 

- Treksterkte door toepassen van staalvezels 

o Minder (praktische) wapening noodzakelijk 

o Slankere constructies door treksterkte die het beton kan opnemen 

o Geen wapening betekent grotere vormvrijheid 

- Buigsterkte is hoger 

o Door de buigsterkte kan zonder wapening toch een beperkt moment opgenomen worden. 

Hierdoor is een grotere vormvrijheid mogelijk 

- Brosser gedrag treedt op bij hogere druksterkte 

o Door toepassen van staalvezels wordt er een hoge ductiliteit behaald 

- Kruip neemt af (kruip is de vormverandering in tijd bij gelijkblijvende belasting, deze is afhankelijk van 

factoren zoals: betonkwaliteit, relatieve vochtigheid, tijdstip van belasten en de afmeting) 

o Naarmate de druksterkte van beton toeneemt, neemt de kruip exponentieel af. De 

kruipcoëfficiënt ten opzichte van C20/25 is een factor 2 kleiner en bij C90/105 is deze 10% 

minder. 

- Hoger schuifsterkte door toepassen van staalvezels 

o Hierdoor kan slanker geconstrueerd worden 

- Krimp treedt onmiddellijk op 

o Door de lage water-cementfactor treedt de hoogste (autogene)krimp op tijdens de 

verhardingsfase 

o Na de verhardingsfase is er weinig krimp 

- Vermoeiing 

o Door toevoeging van korte staalvezels wordt de vermoeiingscapaciteit verhoogd  

 

De materiaaleigenschappen van vvUHSB in vergelijking met conventioneel beton zijn: 

- Optreden van meerdere kleinere scheuren in plaats van een aantal grote scheuren ten gevolge van het 

toepassen van de staalvezels 

o Hierdoor neemt scheurwijdte af en kan een groter moment in de BGT behaald worden 

- Permeabiliteit (vloeistoftransport) is stuk lager  

o Hierdoor is minder kans op vuilaanhechting, esthetischer 

- Extreem dichte structuur, zonder capillaire poriën 

o Carbonatatiezone is lager. Hierdoor neemt de weerstand tegen corrosie toe, dat resulteert in 

een kleinere dekking 

o Door deze zeer dichte structuur ontstaat een hoge duurzaamheid van de constructie 

- Dichtheid is ongeveer gelijk 

o De soortelijke massa is ongeveer 25 kN/m3 

- Weerstand tegen brand 

o De weerstand tegen brand vermindert bij hogere betonsterkteklassen. Door middel van het 

toepassen van propyleen vezels kan de brandwerendheid verhoogd worden. 

 

Eigenschappen ten behoeve van de productie en verwerking van vvUHSB in vergelijking met conventioneel 

beton zijn: 

- Minder grote korrels worden toegepast 
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o Hierdoor zijn texturen mogelijk in het oppervlak 

- Toevoeging van silicafume en kwartspoeder en meer cement per m3 

o Er ontstaat een zeer duur materiaal. De materiaalkosten stijgen van een druksterkte vanaf 105 

N/mm2 exponentieel. Per m3 geldt achtereenvolgens:  

C20/25 kost 100 euro/m3. C90/105 kost 800/m3. C170/105 kost 12000/m3.  

o Het cement in beton zorgt voor de grootste CO2 uitstoot van het materiaal. Doordat er in 

vvUHSB meer cement zit dan conventioneel beton is de CO2 uitstoot per m3 ook hoger. 

- Mengtijd is iets langer dan conventioneel beton 

o De mengprocedures, zoals de dosering van de grondstoffen, zijn bij hogere betonsterkteklasse 

complexer dan conventioneel beton.  

- Verwerkbaarheid en verwerkingstijd zijn bijna identiek aan conventioneel beton 

o Deze is bijna gelijk aan zelf verdichtend beton door het toepassen van superplastificeerders 

- Snelle sterkte ontwikkeling 

o Hierdoor is een snelle ontkisting mogelijk 

 

Er zijn een aantal projecten in vvUHSB geanalyseerd en hierbij bekeken waarom er is gekozen om de constructie 

uit te voeren in vvUHSB. Ook is geanalyseerd hoe het materiaal in de constructie is toegepast. In het 

literatuuronderzoek [2] zijn in hoofdstuk 5.2 enkele voorbeelden terug te vinden. 

- Materiaal is alleen toegepast in de drukzone. Voor de rest van constructie die belast is op trek, is staal 

gebruikt. Een hybride constructie.  

- De constructie is alleen gedimensioneerd op een normaalkracht, bijvoorbeeld door gebruik te maken 

van een boogconstructie. 

- Door toepassing van vvUHSB is er een hoge voorspankracht gerealiseerd, waardoor er een groot 

moment opgenomen kan worden. 

- Organische of ronde vorm. Door gebruik te maken van de buigsterkte door de toepassing van 

staalvezels, is er een grote vormvrijheid gerealiseerd. 

- Er is een hoge duurzaamheid noodzakelijk, een constructie die weinig onderhoud nodig heeft. 

Bijvoorbeeld bij bruggen of in maritieme constructies, zoals een sluisdeur. 

- Er is een lichte constructie gewenst om licht transport mogelijk te maken. 

- Een slanke constructie kan hiermee gerealiseerd worden. Vooral bij bruggen kan een kleine 

constructiehoogte gewenst zijn. 

Voor elke constructie die er is gevonden zijn 2 of 3 van de unieke en verbeterde eigenschappen die vvUHSB 

heeft, ten opzichte van conventioneel beton of staal, maatgevend voor het kiezen van vvUHSB voor de 

constructie. De overige gunstige eigenschappen van vvUHSB zijn vaak als ‘extra voordelen’ meegenomen. 

 

Het belangrijkste is dus dat de unieke eigenschappen van vvUHSB vereisen dat er ‘vanuit het materiaal‘ wordt 

ontworpen. Het is zinvol om te kijken of er met vvUHSB economischer kan worden gebouwd. Gezien de 

relatieve hoge kosten van de grondstoffen van het materiaal zal er gekeken moeten worden naar het beperken van 

het materiaalgebruik. Er kan een echt rendement ontstaan als er structureel wordt bezuinigd op volume. Dat 

bespaart niet alleen op de kosten, maar daardoor kan ook een voordeel worden behaald in de belasting op het 

milieu. 

Bij de totale kosten voor een constructie dient men zich niet alleen te beperken tot de stichtingskosten, maar 

moet men ook rekening houden met de onderhoudskosten. Vaak zijn de onderhoudskosten bij een constructie in 

vvUHSB lager dan een constructie in conventioneel beton. Hogere initiële kosten kunnen dus gecompenseerd 

worden door verminderde onderhoudskosten.   



HOOFDSTUK 6 

 

105 
 

6.4 Ontwerp met een modulair systeem 

Een andere manier van construeren is gebruik te maken van een modulair systeem voor de constructie. Door de 

masten te standaardiseren is het mogelijk om economisch te construeren. 

Er is onderzocht om een rechte mast te maken in een modulair systeem. Voor het ontwerpen van dit systeem is 

er eerst naar een voorbeeld van een modulaire constructie in vvUHSB gekeken. Er is een modulaire brug 

gevonden die ontwikkeld is door FDN in samenwerking met de gemeente Rotterdam. De brug bestaat uit enkele 

moten met identieke leuningen en dekplaten die worden voorgespannen [20]. Doordat er een hoge repetitie zit 

in het ontwerp is het economischer. De kenmerken die bij dit ontwerp naar voren zijn gekomen zijn: 

- Voor alle leuningen is één mal nodig en voor de dekplaten is één mal nodig. Doordat veel dezelfde 

elementen in standaard mallen kunnen worden vervaardig is de productie economisch.  

- Er zijn standaard elementen gemaakt met toevoeging van enkele unieke elementen. Met deze 

elementen kan een ontwerp met verschillende hoogtes, lengtes en afmetingen gemaakt worden. Er is 

hierdoor een grote flexibiliteit in het ontwerp mogelijk, waardoor het op verschillende locaties kan 

worden toegepast. 

- De modulaire bruggen zijn uit te voeren met verschillende leuning ontwerpen. De architecten hebben 

zo de vrijheid om de leuning aan te passen naar gelang de opdrachtgever wil.  

- Bij dit ontwerp is gebruik gemaakt van moten met een lijmverbinding in de voegen en strengen die 

worden na gespannen. De brug kan zo in één dag opgebouwd worden en na een week is in gebruik 

name mogelijk. 

- De losse en relatief kleine elementen worden pas op de bouwplaats aan elkaar worden gekoppeld. 

Hierdoor passen ze in een 20 voets zeecontainer, waarbij ook aan de eisen van gewicht wordt voldaan. 

Daardoor kan goedkoop worden getransporteerd en is er de mogelijkheid om in Nederland te 

produceren en dan te exporteren. 

 

Met deze kennis is onderzocht hoe de mast kan worden opgebouwd indien gebruik wordt gemaakt van een 

modulair systeem. Er wordt uitgegaan van een rechte mast, waarbij de breedte naar boven toe afneemt.  

 

Maatgevend voor de mast is niet de doorbuiging van de gehele mast maar het optredend moment. De 

windbelasting heeft maar een gering effect op het optredend moment in de mast. Door de grote horizontale 

belastingen uit de draden op de mast neemt het moment naar boven toe lineair af. Het meest efficiënt is om de 

doorsnede van de mast te laten verhouden tot deze krachtswerking. Hierdoor is het zeer efficiënt om het 

weerstandsmoment van de mast naar boven toe ook lineair af te laten nemen.  

Voor de steunmast geldt dat het maatgevende optredende moment in 2 richtingen op de hoofdas kan optreden. 

Het materiaal in de doorsnede kan zo optimaal mogelijk benut worden door het meeste materiaal in de druk- en 

trekzone toe te passen.  

Om de productie van de segmenten zo economisch mogelijk te maken zal er gebruik moeten worden gemaakt 

van standaard elementen. De mast dient te worden opgebouwd met veel dezelfde elementen. Met deze 

elementen dient het ook mogelijk te zijn om masten met verschillende afmetingen te kunnen maken.  

 

Met deze uitgangspunten voor het modulaire systeem is een ontwerp gemaakt. Hierbij is eerst de doorsnede 

bepaald. Er is gekozen voor 4 kolommen op de hoeken met hiertussen 4 vakwerken. Naar boven toe neemt de 

afstand tussen de kolommen af. Echter zal de afmeting van de kolom over de gehele mast gelijk blijven. In de 

mast worden over de hoogte 4 of 5 delingen gemaakt. Over de hoogte kunnen alle kolommen identiek 

uitgevoerd worden. Per deling kunnen vakwerken die hier tussen zitten ook identiek uitgevoerd worden. Over de 

hoogte zal alleen de breedte van de vakwerken afnemen. In figuur 6.2 staan 3 verschillende doorsnedes. 
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Figuur 6.2:  Verschillende doorsnedes van het modulair systeem, waarbij wordt uitgegaan van 4 kolommen met 4 vakwerken 

hiertussen.  

 

Door de afstand tussen de kolommen naar boven toe af te laten nemen, maar de oppervlaktes van deze 

kolommen gelijk te houden neemt het weerstandsmoment naar boven toe lineair af. Hierdoor wordt de 

krachtswerking beter gevolgd.  

De kolommen dienen te worden voorgespannen. Door de oppervlaktes van deze kolommen over de gehele mast 

gelijk te houden kan de voorspankracht ook op elke hoogte gelijk zijn. Dit heeft als voordeel dat enkel bovenin 

de mast hoeft te worden voorgespannen en niet op meerdere plaatsen over de hoogte. Door het vakwerksysteem 

is het binnenin de mast geen gesloten ruimte. Voorspanstrengen zijn erg gevoelig voor corrosie. Hierdoor is het 

niet mogelijk om de voorspanstrengen extern aan te brengen in het midden van de mast. De strengen dienen 

intern in de kolommen te worden aangebracht. De kolommen dienen groot genoeg te zijn om aan de benodigde 

dekking te voldoen.  

De strengen lopen van onderin tot bovenin de mast. Bovenin de mast dienen de voorspanankers te komen, die 

hier worden afgespannen. Er zal genoeg ruimte moeten zijn om de ankers kwijt te kunnen. Omdat in de 

kolommen waarschijnlijk niet genoeg ruimte is voor de ankers, zal er een extra voorziening moeten komen, zoals 

een ankerblok. 

 

Eén deel van de mast wordt opgebouwd uit 4 kolommen en 4 vakwerken. Er zijn twee mogelijkheden om deze 

segmenten aan elkaar te koppelen. De eerste mogelijkheid is om alle segmenten prefab aan te leveren en deze 

segmenten op de bouwplaats aan elkaar te monteren door middel van bouten. Hierdoor zullen er veel 

verbindingen gemaakt moeten worden. Het zal een zeer kostbare aangelegenheid zijn om deze vele verbindingen 

te maken. Een andere mogelijkheid is om de diagonalen segmenten te produceren en in de fabriek deze al aan de 

kolommen te storten. Een voorbeeld hiervan is te zien in bijlage E.2. Alle vakwerken worden recht overeind 

geplaatst en de kolommen worden gestort met een deel van het vakwerk dat in de kolom steekt. Door uit de 

vakwerken stekken te laten steken zal de verbinding volledig sterk zijn. Hierdoor is de productie en montage 

eenvoudig. Alleen is het transport minder eenvoudig.  

 

Over de hoogte bestaat de mast uit 4 of 5 delen afhankelijk van de hoogte van de mast. Voor de vorm van het 

vakwerk zijn 3 verschillende mogelijkheden uitgewerkt. Dit is in figuur 6.3 te zien. Het eerste vakwerk is een 

standaard vakwerk waarbij de diagonalen onder een hoek van 45 graden staan ten opzichte van de kolommen. 

De 2e mast heeft een vakwerk met rechte diagonalen zonder een vast structuur. De laatste mast heeft organische 

structuur waarbij de diagonalen ook lukraak zijn gemodelleerd. 
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Figuur 6.3:  Ontwerp van de onderkant van de mast in een modulair systeem. Verschillende mogelijke varianten van de 

diagonalen tussen de kolommen. 

 

De mast is gemodelleerd in Scia Engineer. Voor de eenvoud is er alleen een hoekmast gemaakt. Er is gekozen 

om in Scia het 2e model uit figuur 6.3 in te voeren. Dit is zijn de rechte diagonalen zonder een vast raster. In 

bijlage E is deze uitvoer van Scia weergegeven. De kolommen op de hoeken hebben een dikte van 400 bij 400 

mm. De voorspankracht die hier voor nodig is in de top van de mast is 35.000 kN. De diagonalen hebben een 

afmeting van 150 bij 150 mm. Op maaiveld staan de kolommen 3,5 meter uit elkaar. Ter plaatse van de 

horizontale staven vindt er een deling plaats, zoals te zien in figuur E.1 in bijlage E. 

 

Er is gecontroleerd op de maximale doorbuiging, de maximale drukspanning en maximale trekspanningen die op 

mogen treden in de BGT. De uitbuiging is niet maatgevend gebleken. Deze voldoet ruim aan de norm. In Scia 

Engineer wordt alleen lineair elastisch gerekend. Voor de maximale drukspanning geldt dat deze niet boven de 

maximale druksterkte van 113 N/mm2 mag komen. Omdat de segmenten ‘koud’ op elkaar moeten kunnen 

worden gestapeld geldt dat er in de trekzone geen trekspanningen op mogen treden in de BGT. 

 

De mast is niet gecontroleerd in de UGT. De berekening hiervan is niet eenvoudig. In voorgaande berekeningen 

is gebleken dat als de constructie in de BGT volledig is afgespannen, waarbij er dan geen trekspanningen 

optreden, deze in de UGT ook voldoet. Immers dient er in de UGT plastisch gerekend te worden en mag er met 

een extra capaciteit van de voorspanstrengen van bijna 400 N/mm2 gerekend worden.  

 

Er is een vergelijking gemaakt van dit modulaire systeem met de overige ontwerpen. Dit zal in hoofdstuk 7 

verder behandeld worden. Hierbij wordt een oordeel gegeven in welke opzichten de mast voordeliger is ten 
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opzicht van de overige ontwerpen. 

Alle voordelen van de toepassing van dit systeem voor de mast zijn hier nog kort onder elkaar gezet. 

+ Er is een eenvoudige en snelle productie mogelijk door gebruik te maken van standaard mallen. 

+ Er is eenvoudig en licht transport mogelijk door gebruik te maken van stapelbare en relatief kleine 

elementen. 

+ Er is een grote flexibiliteit in de hoogtes en afmetingen mogelijk door aanpassing in de elementen. 

+ Optimaal materiaalgebruik door gebruik te maken van het meeste materiaal in de druk- en trekzone. 

+ Vormvrijheid mogelijk van de structuur in het vakwerk. 

 

Enkele nadelen van het systeem zijn: 

- De verbinding tussen de kolommen en de diagonalen zal door middel van een bout- of 

stekkenverbinding gerealiseerd moeten worden. Er zijn zeer veel verbindingen nodig en die zijn zeer 

kostbaar.  

- De voorspanstrengen dienen intern in de kolommen te worden aangebracht. Het is niet eenvoudig om 

deze strengen intern aan te brengen en na het spannen de kanalen te vullen met grout. 

- Bovenin de mast zal een extra ankerblok of een andere voorziening moeten komen om hier de 

voorspanankers kwijt te kunnen. Dit zal goed gedimensioneerd moeten worden. 

 

 

6.5 Ontwerp optimalisatie  

Het cilindervormige ontwerp kan nog verder geoptimaliseerd worden. Dit kan onderverdeeld worden in de 

optimalisatie van de doorsnede en over de hoogte.  

 

6.5.1 Optimalisatie van de vorm van de doorsnede  

De doorsnede van de Wintrack mast is cilindervormig. In paragraaf 6.1 is al gesteld dat het materiaal in de 

doorsnede beter verdeeld kan worden. Het grootste optredende moment treedt in één hoofdas op in 

tegenovergestelde richting. Zie de eerste doorsnede in figuur 6.4. In de andere richtingen is het optredend 

moment 10 keer zo klein. Het materiaal ter plaatse van ‘het lijf’, bij de hoofdas, is dus minder noodzakelijk. Bij 

de Wintrack mast is de dikte van wand in ‘het lijf’ even dik als in de druk- en trekzone. Het is efficiënter om 

meer materiaal in de druk- en trekzone toe te passen en minder in het lijf. 

De voorspankracht wordt gelijkmatig over de doorsnede verdeeld. Als dus het materiaal in de doorsnede beter 

wordt verdeeld is er minder materiaal nodig en minder voorspankracht. 

 

Er zijn een aantal verschillende doorsnedes gemaakt. Hierbij wordt van een rechte mast uitgegaan zonder een 

kromming of een hoek in de mast. In figuur 6.4 zijn enkele mogelijke vormen van doorsnedes weergegeven die 

hieronder beschreven worden: 

- Ronde doorsnede als voorgaande mast 

- H-vormige doorsnede 

- Ellipsvormige doorsnede met ‘verdikkende flenzen’ 

- Vierkante vorm van de doorsnede met twee flenzen en twee lijven. Waarbij de flens dikker is dan het lijf  

- Ruitvormige doorsnede waarbij de flenzen dikker zijn 
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Figuur 6.4:  Verschillende doorsnedes waarbij het grootste moment in twee richtingen op kan treden 

 Doorsnedes v.l.n.r. Rond, H-vormig, ellipsvormig, vierkant en ruitvormig 

 

Deze verschillende doorsnedes zijn met behulp van een aantal criteria met elkaar vergeleken. De criteria zijn als 

volgt: 

1. Optimalisatie van de materiaalverdeling, in verhouding dient het meeste materiaal in druk- en 

trekzone te worden toegepast. (Grootste traagheidsmoment met minste materiaal) 

2. Productietechnisch, zoals een eenvoudige mal (efficiënte productie mogelijk, reproduceerbaar en 

flexibiliteit in mallen om diversiteit in doorsnedes mogelijk te kunnen maken) 

3. De mogelijkheid voor het toepassen van een verdikkende verankeringsflens om de voorspanankers in 

aan te brengen. 

4. Bescherming van de voorspanstrengen. De mogelijkheid om de strengen extern aan te brengen in de 

(buis)constructie, zodat deze worden beschermd voor de regen.  

5. Opname van de zijdelingse windbelasting, de zijdelingse weerstand. 

6. Mogelijkheid tot het verjongen van de doorsnede naar boven toe. 

7. Esthetische waarde, welke doorsnede heeft de hoogste esthetische waarde (dit is subjectief). 

 

De verschillende doorsnedes zijn beoordeeld met behulp van de verschillende criteria’s. Dit is in tabel 6.1 

weergegeven. 

 

Tabel 6.1: Beoordeling van enkele doorsnedes naar verschillende criteria’s  

 Ronde 

doorsnede 

H- vormige 

doorsnede 

Ellips vormige 

doorsnede 

Vierkante 

doorsnede 

Ruitvormige 

doorsnede 

1. Optimalisatie 

doorsnede  

- ++ + + + 

2. Productietechnisch 0 ++ - + + 

3. Verdikkende 

verankeringsflens t.b.v. 

voorspanankers  

+ - + + + 

4. Bescherming 

voorspanstrengen 

+ - + + + 

5. Zijdelingse weerstand ++ - + ++ + 

6. Verjonging naar boven 

toe 

+ + 0 ++ + 

7. Esthetische waarde + - - + 0 + 
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Als er in tabel 6.1 naar de verschillende criteria met de beoordelingen wordt gekeken, kan worden geconcludeerd 

dat de vierkante en ruitvormige doorsnede de meeste voordelen biedt ten opzicht van de ander doorsnedes. Beide 

worden verder onderzocht in paragraaf 6.10. Hierbij wordt de afmeting en de capaciteit van de doorsnede 

bepaald. 

De H-vormige doorsnede heeft de nadelen van de lage zijdelingse weerstand en hierbij kan de bescherming van 

de voorspanstrengen niet eenvoudig worden gerealiseerd. De ellipsvormige doorsnede zal niet gemakkelijk 

geproduceerd kunnen worden. Deze twee doorsnedes worden daarom niet verder meer behandeld. 

 

6.5.2 Optimalisatie over de hoogte  

De afname van het optredend moment van onder naar boven toe is lineair. Dit is in paragraaf 6.1 toegelicht. Het 

optredend moment is maatgevend voor de mast. Het is dus het meest efficiënt om het weerstandsmoment van de 

mast ook lineair naar boven af te laten nemen. 

 

De voorspankracht wordt gelijkmatig verdeeld over de doorsnede. Deze voorspankracht wordt trapsgewijs naar 

boven toe afgebouwd. Door de oppervlakte naar boven toe niet te veel te laten afnemen hoeft de voorspankracht 

maar op enkele plaatsen te worden aangebracht. De afname van het weerstandsmoment kan worden gerealiseerd 

door het oppervlak in de druk- en trekzone naar boven toe gelijk te houden en de arm, de afstand tussen de 

druk- en trekzone, af te laten nemen. Hiervoor zal de buitendiameter van de mast van onder naar boven lineair af 

moeten nemen. Bij de H-vormige en de vierkante doorsnede is dit het beste te realiseren. Echter wordt de H-

vormige doorsnede hierna niet meer behandeld. Dit komt doordat hier de bescherming van de voorspanstrengen 

niet goed gemaakt kan worden. Ook is de zijdelingse weerstand tegen de windbelasting niet optimaal. 

 

6.6 Uitgangspunten ontwerp 

Voor het eigen ontwerp zullen een aantal randvoorwaarden gelden. Om later een eerlijke vergelijking tussen de 

masten te maken dienen de afstanden die gebruikt zijn bij de stalen mast ook worden gebruikt bij het nieuwe 

ontwerp. De overige randvoorwaarden die voor de Wintrack masten zijn opgesteld door Tennet zijn terug te 

vinden in paragraaf 2.5 en 3.4 van dit verslag en in het literatuuronderzoek paragraaf 2.4 [2]. In dit 

literatuuronderzoek is ook een afbeelding weergegeven van de hoekmast.  

 

Voor de steunmast (W2S400+10) geldt dat de hart op hart afstand van de geleiders tot een ander object dient te 

zijn [21]:  

- Van geleider tot mast dient ongeveer 4.700 mm te zijn 

- Van geleider tot een bovenliggende geleider dient 10.000 mm te zijn 

- Van geleider tot een naastliggende geleider dient 7.000 mm te zijn 

- Van de bovenste geleider tot de bovenliggende bliksemdraad dient ongeveer 7.500 mm te zijn 

- Minimale hoogte van de onderste geleider dient 36.000 mm te zijn 

Bij de steunmast dienen de geleiders dus op enkele meters langs de mast te hangen. De bliksemdraad dient recht 

boven de bovenste geleider te worden geplaatst. Bij de Wintrack staan de masten hart op hart 16.400 mm.  

 

Voor de hoekmast (W2H400+7) geldt dat de hart op hart afstand van de geleiders tot een ander object te zijn 

[21]:  

- Van geleider tot mast dient ongeveer 4.700 mm te zijn 

- Van geleider tot een bovenliggende geleider dient 10.000 mm te zijn 

- Van geleider tot een naastliggende geleider dient 7.000 mm te zijn 

- Van de bovenste geleider tot de bovenliggende bliksemdraad dient ongeveer 7.500 mm te zijn 

- Minimale hoogte van de onderste geleider dient 34.000 mm te zijn 



HOOFDSTUK 6 

 

111 
 

Bij de hoekmast dienen de geleiders dus op het hart van de mast te worden afgespannen. Hierbij worden de 

geleiders om de mast heen geleidt met een minimale afstand van ongeveer 4.700 mm tot het hart van de mast. 

Bij de Wintrack staan de masten hart op hart 7.000 mm.  

 

6.7 Onderscheid in verschillende masten 

Voor het nieuwe ontwerp dient er een duidelijk onderscheid gemaakt te worden in het verschil in krachtswerking 

tussen de steun- en hoekmast. Hoe dient er met deze krachtswerking om te worden gegaan. 

 

6.7.1 Radiale symmetrie 

Tennet, de opdrachtgever, heeft als eis gesteld dat het maximale moment dat op kan treden, in alle richtingen 

dient te kunnen worden opgenomen. Dit is nogal een ‘zware’ eis van de opdrachtgever die al meteen 

randvoorwaarden stelt in het ontwerp. Hiervoor geldt dat de doorsnede een radiale symmetrie dient te hebben 

om een zo optimale vorm te krijgen. Een ronde doorsnede is hiervoor de meest ideale vorm.  

 

Er is namelijk een groot moment dat op kan treden in 2 tegenovergestelde richtingen, maar natuurlijk niet in alle 

richtingen. Hierdoor worden de bestaande masten en fundering zwaar over gedimensioneerd, waardoor er niet 

efficiënt wordt ontworpen. Waarschijnlijk heeft Tennet deze eis opgesteld, zodat er een extra veiligheid in de 

mast wordt ingebouwd. Zo kan er tijdens de uitvoering minder snel iets misgaan. Immers zullen de additionele 

kosten bij het bezwijken of het niet meer in gebruik kunnen nemen van een mast heel erg hoog zijn. Indien een 

hoogspanningslijn niet meer in gebruik kan worden genomen, kan het voorkomen dat een groot aantal woningen 

en bedrijven hier schade van ondervindt. Het risico op deze claims zijn waarschijnlijk veel hoger dat de extra 

veiligheid die in de masten wordt ingebouwd. 

 

Echter om een zo optimaal mogelijk ontwerp te krijgen zal aan deze eis, dat het maximaal optredend moment in 

alle richtingen dient te kunnen worden opgenomen, niet worden voldaan. Met een doorsnede waarbij een 

maximaal optredend moment enkel in 2 richtingen dient te worden opgenomen, is er een veel grotere 

vormvrijheid mogelijk. Er kan dan van de ronde doorsnede afgeweken worden. 

 

6.7.2 Steunmast 

De steunmast dient de draden te dragen en de veranderlijke belasting hierop. Aangezien de draden vanuit twee 

richtingen op de mast aankomen, kan het grootste moment in twee richtingen optreden. Dit is weergegeven in 

de linker afbeelding van figuur 6.5. Hierin zijn 2 krachten weergegeven F1 en F2. De exacte bepaling van de 

horizontale belasting is niet bekend. Waarschijnlijk is er gerekend met een belastingfactor van 1,2 en 1,5 voor F1 

en voor belasting F2 wordt een belastingfactor 0,9 aangehouden. De exacte belastingfactoren zijn in paragraaf 

3.8.1 weergegeven. Er ontstaat hierdoor een horizontale trekkracht in één richting op de mast. Echter kan deze 

natuurlijk ook in de tegenovergestelde richting optreden. Het meest efficiënt is dus om de doorsnede 

symmetrisch te maken. 

 

Het grootste moment treedt op door de horizontale trekkracht uit de draden inclusief de maximale 

windbelasting in dezelfde richting. Er dient ook rekening te worden gehouden met de excentriciteit uit de 

ophanging van de draden tot de mast. Dit zal voor torsie zorgen. 
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6.7.3 Hoekmast 

Voor de hoekmast geldt niet hetzelfde als voor de steunmast. Bij een hoekmast kan het moment ook in twee 

richtingen optreden in tegenovergestelde richting, zoals op de tweede afbeelding van figuur 6.4 is te zien. Echter 

kan het zijn dat de kracht niet in tegenovergestelde richting optreedt, maar onder een verschillende hoek. Dit is 

in de twee rechtse afbeeldingen te zien. De doorsnede kan dan niet symmetrisch uitgevoerd worden. 

 
Figuur 6.5:  (1) Schematisatie van de kracht die op kan treden in de steunmast. (bovenaanzicht) 

(2 + 3 + 4) Schematisatie van de hoekverdraaiing van de draden van 0, 20 en 40 graden bij een hoekmast 

waarmee zal worden gerekend 

  

In de berekening wordt rekening gehouden met de verschillende hoeken van de kracht die in de hoekmast 

ingeleid kan worden. Op de derde afbeelding in figuur 6.5 staan de draden onder een hoek van 20 graden en op 

de vierde afbeelding onder een hoek van 40 graden. De hoekmast zal gecontroleerd worden op de belasting 

onder een hoek van respectievelijk 0, 20 en 40 graden. 

 

6.7.4 Flexibiliteit in afmetingen mast 

De Wintrack masten die nu worden toegepast hebben een grote diversiteit in hoogtes, diktes enz. Door middel 

van een efficiënte productie van de segmenten kan deze flexibiliteit behaald worden. Hier wordt verder niet diep 

op ingegaan. 

 

6.8 Ontwerp (Esthetisch ontwerp) 

Er wordt een eigen ontwerp gemaakt waarbij de uitgangspunten van de Wintrack mast niet worden 

meegenomen. Het idee van de twee ranke conussen wordt dus losgelaten. 

 

Met de volgende gunstige eigenschappen van het materiaal kan een voordeel behaald worden in het eigen 

ontwerp: 

- Door de toepassing van vvUHSB is er een hoge voorspankracht mogelijk, waarbij een groot moment 

opgenomen kan worden 

- Door de treksterkte die opgenomen kan worden door de vezels is er een organische vorm mogelijk  

- Een hoge duurzaamheid is noodzakelijk zodat de hoge kosten voor onderhoud achterwege gelaten 

kunnen worden 

F1

F2

F1

F2

F1

F2

F1

F2
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Als eerste wordt gekeken naar een ontwerp voor de steunmast. Hiervoor zijn 5 masten ontworpen die in figuur 

6.6 achtereenvolgens zijn weergegeven. Al deze masten zijn zo ontworpen dat de configuratie van de draden 

optimaal is. De verschillende mastontwerpen in figuur 6.6 zijn achtereenvolgens: 

a) Een rechte mast waarbij de draden aan buitenkant hangen 

b) Ontwerp in de vorm van een ‘wijnglas’ met 4 draden aan de binnenkant en 2 draden aan de buitenkant 

c) Ontwerp in de vorm van een ‘rechte’ harp met 4 draden aan de binnenkant en 2 draden aan de 

buitenkant 

d) Ontwerp in de vorm van een ‘ronde’ harp met 4 draden aan de binnenkant en 2 draden aan de 

buitenkant 

e) Ontwerp in de vorm van een ‘jonge scheut’ met 2 draden aan de binnenkant en 4 draden aan de 

buitenkant 

 

 
Figuur 6.6:  Verschillende mastontwerpen v.l.n.r.: a t/m e 

  

De criteria waaraan de ontwerpen met elkaar kunnen worden vergeleken zijn: 

1. Beste configuratie van de draden. Draden dienen zo dicht mogelijk bij elkaar te hangen, eventueel een 

cirkelvormige ophanging van de draden.  

Het reduceren van de magneetveldzone kan bereikt worden door de draden dicht bij elkaar te hangen 

zoals bij de bipole Wintrack is gedaan. Als uitgangspunt wordt gesteld dat door middel van de draden 

iets verder uit elkaar maar ook hoger te hangen, dezelfde magneetveldzone op maaiveld wordt behaald. 

2. Minimalistisch materiaalgebruik door efficiënte afdracht van de krachten. 

3. Mogelijkheid voor het toepassen van voorspanning over gehele mast. Indien er een kromming in de 

mast zit zal het toepassen van voorspanning lastiger zijn.  

4. Is het mogelijk om een zelfde type mast te gebruiken voor de hoekmast. Bij de hoekmast is namelijk 

vereist dat de draden recht op de mast worden afgespannen.  

5. Hoogste esthetische waarde (grotendeels subjectief) 
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Aan de hand van de criteria’s zijn de beoordelingen aan de verschillende ontwerpen gekoppeld. Dit is in tabel 6.2 

weergegeven. 

 

Tabel 6.2: Beoordeling van enkele doorsnedes naar verschillende criteria’s  

 Bipole 

(Wintrack) 

Eén rechte 

mast 

‘Wijn- 

glas’ 

‘Rechte 

harp’ 

‘Ronde 

harp’ 

‘Jonge 

scheut’ 

1. Configuratie draden  ++ + + + + + 

2. Minimaal materiaalgebruik 

door efficiënte afdracht 

krachten 

0 ++ - - -- + 

3. Mogelijkheid toepassen 

voorspanning  

+ + - - - 0 

4. Toepassen van dezelfde type 

ontwerp voor hoekmast 

++ - + + + 0 

5. Esthetische waarde 

(subjectief) 

0 + 0 + ++ ++ 

 

Het toekennen van een beoordeling aan de masten is grotendeels subjectief. Iedereen kan een andere kijk hebben 

op de verschillende masten en criteria.  

Er zijn twee masten waarbij er geen minpunten zijn toegekend. De belangrijkste criteria is de mogelijkheid om 

eenvoudig voorspanstrengen in de mast toe te passen en het minimale materiaalgebruik. Hierbij is de rechte mast 

en de mast in de vorm van een ‘jonge scheut’ het beste alternatief voor de bipole mast.  

Voor het eigen ontwerp is de mast in de vorm van een ‘jonge scheut’ gekozen. Deze is verder uitgewerkt. 

 

6.9 Bepaling traagheidsmoment ontwerp 

Er is een zo optimaal mogelijke doorsnede gevonden. Hiervoor is de ronde doorsnede vergeleken met een 

ruitvormige en een vierkant doorsnede. Er is onderzocht wat het verschil is in het doorsnedeoppervlak bij een 

gelijk weerstandsmoment. Hiervoor wordt eerst het lineair traagheidsmoment bepaald. Met het 

traagheidsmoment kan het weerstandsmoment bepaald worden. 

 

De berekening van het traagheidsmoment en het weerstandsmoment van de verschillende doorsnedes is in 

bijlage F terug te vinden. De resultaten van de ruitvormige en de vierkante doorsnede met de vergelijking zijn 

hier weergegeven in figuur 6.8 en tabel 6.3. 

 
Figuur 6.8:  Verschillende doorsnedes  

 Doorsnedes v.l.n.r. Bipole mast, enkele ronde mast, ruitvormige doorsnede en vierkante doorsnede 
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Tabel 6.3: Eigenschappen van verschillende type doorsnedes 

 Bipole*  

2 masten 

Ronde doorsnede 

1 mast 

Ruitvormige 

doorsnede 

Vierkante doorsnede 

Traagheidsmoment 

(mm4) 

I = 1,61 x 1012 I = 1,86 x 1012 I = 2,02 x 1012 I = 1,73 x 1012 

Weerstandsmoment 

(mm3) 

W = 1,16 x 109 W = 1,16 x 109 W = 1,18 x 109 W = 1,31 x 109 

Oppervlakte 

(mm2) 

A = 2,04 x 106 A = 1,62 x 106 A = 2,01 x 106 A = 1,48 x 106 

Reductie oppervlak 

t.o.v. bipole mast 

0 - 21% - 1% - 28% 

*de bipole mast bestaat uit twee masten. Hierbij is de waarde van één mast verdubbeld. 

 

In tabel 6.3 zijn de waardes van het weerstandsmoment ongeveer gelijk aan elkaar. Als de doorsnede 

oppervlaktes met elkaar worden vergeleken dan valt vooral op dat er bij de ronde en vierkante doorsnede een 

reductie wordt gevonden van 21 en 28% ten opzicht van de bipole mast. De ronde doorsnede van één mast is al 

kort onderzocht in paragraaf 6.2. Voor het eigen ontwerp is gekozen om hiervoor de vierkante doorsnede toe te 

passen, omdat hierbij de grootste reductie wordt gevonden in het oppervlak. 

 

6.10 Ontwerp van steun- en hoekmast 

Om het ontwerp van de ‘jonge scheut’ te controleren is deze in Scia Engineer gemodelleerd. 

Er is uitgegaan dat de belasting uit de draden die op kan treden bij de masten van de Wintrack mast hetzelfde is 

als bij het nieuwe ontwerp. In bijlage G en H staan de ontwerpen van de steunmast en de hoekmast.  

 

Het ontwerpen van de steunmast is eenvoudiger dan de hoekmast. Dit komt doordat de (horizontale-)kracht uit 

de geleiders op de hoekmast vele malen groter zijn dan die op de steunmast.  

 

6.10.1 Steunmast 

Doordat de horizontale kracht uit de draden relatief gezien niet zo groot zijn, kunnen de draden langs de mast 

hangen. Er is gekozen voor een mast met 2 sprieten. De steunmast houdt de draden enkel omhoog. Een 

weergave van de doorsnede is in de bijlage weergegeven in figuur G.1.  

 

- Vorm 

Het onderste deel van de mast is vierkant met een verdikkende wand aan de voor en achterzijde. Het onderste 

deel wordt opgedeeld in 3 segmenten. De mast wordt naar boven toe smaller. Ter plaatse van de splitsing van de 

mast komt een soort van ‘ankerblok’, met hierin een aantal voorspanankers. 

Hierboven bevinden 2 sprieten die ook een vierkante vorm hebben maar zijn gekromd. 

 

- Voorspankracht in rechte onderste deel 

Ter plaatse van de bovenkant van elk segment zullen voorspanankers toegepast worden die tot de fundering 

lopen, zodat de voorspankracht trapsgewijs wordt afgebouwd. De voeg tussen de segmenten zal worden voorzien 

van een lijmverbinding. De keuze hiervoor is terug te vinden in paragraaf 5.12. De meeste voorspanankers 

worden aangebracht in het ankerblok ter hoogte van de splitsing. Hierbij wordt een werkplateau gerealiseerd in 

de onderkant van het ankerblok.  
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- Voorspankracht in bovenste gekromde deel 

In het bovenste gekromde deel dient de voorspankracht gekromd aangebracht te worden. Door de 

voorspanstrengen dezelfde kromming te geven als de segmenten en deze centrisch aan te brengen ontstaat er een 

gelijkmatig verdeelde voorspanning over de doorsnede. 

De voorspanstrengen worden extern aangebracht. Als er voor interne voorspanning was gekozen dan zou de 

wand extra verdikt moeten worden om hierin de voorspanstrengen in kwijt te kunnen. Dit zou onnodig 

materiaalgebruik tot gevolg hebben. Bij de keuze voor externe voorspanning dienen de voorspanstrengen 

regelmatig aan de wand gekoppeld te worden. 

 

- Montage van de sprieten 

De totale lengte van één spriet is ongeveer 25 meter en de afmeting van 1,2 bij 1,2 meter neemt naar boven toe 

af. Deze wordt in één deel getransporteerd en omhoog gehesen. De voorspanankers en de strengen worden op de 

bouwplaats in het segment verankerd en in zijn geheel omhoog gehesen. De strengen worden aan de onderkant 

van de sprieten voorgespannen. Het tijdelijke werkplateau onderin het ankerblok is nodig voor het voorspannen 

van de strengen.  

Dit ankerblok zal zwaar uitgevoerd moeten worden met mogelijk extra wapening of interne voorspanning om de 

grote krachten over te brengen. 

 

De fundering zal hetzelfde uitgevoerd worden als bij het ontwerp van de ronde mast. Een beschrijving is terug te 

vinden in paragraaf 5.17. 

 

De invoer van het model inclusief de belasting in Scia Engineer is in bijlage G weergegeven. Hierbij is ook de 

uitvoer van Scia weergegeven.  

 

6.10.2 Hoekmast 

Bij de hoekmast hebben we te maken met een hoekverdraaiing in de hoogspanningslijn. De draden, en hiermee 

de belasting, zullen dus niet loodrecht op de mast komen zoals is weergegeven in figuur 6.5. Deze 

hoekverdraaiing kan bij elke hoekmast verschillend zijn en hiermee dient met de doorsnede van de mast rekening 

te worden gehouden. Hierdoor zullen de diktes van alle wanden gelijk worden uitgevoerd. 

 

Doordat de (horizontale-)kracht uit de geleiders op de hoekmast vele malen groter zijn dan die op de steunmast, 

dient de voorkeur hierbij om deze belasting in het hart van de mast aan te later grijpen, zodat er geen 

excentriciteit ontstaat. Ten gevolge van deze excentriciteit kan er een extra moment ontstaan, waardoor er torsie 

zal ontstaan. Dit is niet gewenst.  

Esthetisch gezien is het gewenst om de vorm van de hoekmast zoveel mogelijk gelijk te houden aan die van de 

steunmast. 

 

Voor het dimensioneren van de vorm van de hoekmast in vergelijking tot de steunmast zijn drie mogelijkheden 

gevonden. Deze zijn achtereenvolgens:  

a) Het toepassen van vier sprieten in plaats van twee sprieten. 

b) Het toepassen van 2 extra zijdelings uithouders ter plaatse van bovenste draden.  

c) Het verlengen van de spriet, waardoor 3 draden boven elkaar kunnen hangen 

De voorbeelden voor de masten zijn ook in figuur 6.9 weergegeven. 
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Figuur 6.9:  Verschillende varianten voor de hoekmast met elk 6 geleiders en bovenin 2 bliksemdraden. V.l.n.r. a, b en c 

 

Er is een keuze gemaakt tussen deze drie masten. De mast met de uithouders (b) wordt toegepast als hoekmast. 

Wat is de reden waarom er niet voor de andere ontwerpen is gekozen. 

De hoekmast waarbij vier sprieten worden toegepast in plaats van twee (a) is niet gewenst doordat zo de vorm 

van de mast wijzigt. Zo ontstaan er overal verschillende masten. 

 

Bij het ontwerp met de verlengde sprieten (c) zal de vorm wijzigen. Dit is ook niet gewenst. Eén van de twee 

bovenste draden zal naar boven geplaatst worden, waardoor het moment iets toe zal nemen. Hiervoor is meer 

materiaal nodig voor het uitstekende deel. Door het groter wordende moment zal er over de gehele mast meer 

materiaal nodig zijn.  

Doordat de sprieten een kromming hebben zal de bovenste draad nog verder naar buiten hangen, zodat de 

magneetveldzone op maaiveldniveau zal toenemen. Alles bij elkaar is deze mast geen goede keuze. 

 

Concluderend is het ontwerp met twee uithouders (b) het meest gunstig. Hier wordt dan ook voor gekozen. 

Echter is het nadeel van deze keuze dat er hierbij torsie op kan treden. Door de uithouders op dezelfde hoogte te 

hangen zal de torsie, door de excentrische ophanging van de draden, minimaal zijn. 

In Scia is deze mast gemodelleerd. Dit is in bijlage H terug te vinden. Hierin zijn ook de verschillende 

belastingen terug te vinden. 

 

In Bijlage I is een rendering gemaakt voor de steun- en hoekmast. Hierin is het verschil zichtbaar in der 

aansluiting van de draden op de mast. 

 

6.11 Uitwerking mast 

De mast is gemodelleerd in Scia Engineer. Hierin zijn de verschillende belastingen ingevoerd, zoals de 

windbelasting, de belasting uit de draden en de voorspankracht. Deze voorspankracht wordt als een permanente 

belasting aangebracht. In bijlage G zijn de belastingen, de spanningen en de totale uitbuiging van de steunmast 

weergegeven. 
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In bijlage H is dit van de hoekmast weergegeven.  

Voor de mast geldt dat er alleen voor het onderste gedeelte van de mast een voorspankracht is aangebracht. In dit 

onderste gedeelte wordt gecontroleerd of de maximale druksterkte niet wordt overschreden en er geen 

trekspanningen optreden. Aangezien er met Scia Engineer alleen lineair elastisch kan worden gerekend, kan 

alleen de BGT worden gecontroleerd. Hiervoor geldt dat indien er geen trekspanningen optreden, de elementen 

eenvoudig op elkaar gemonteerd kunnen worden zonder dat er verbindingsbouten toegepast moeten worden. De 

mast wordt zo volledig afgespannen.  

In de drukzone geldt dat de spanning niet boven de 113 N/mm2 uit mag komen. 

 

De bouwfase wordt hier niet gecontroleerd. Waarschijnlijk zal er voor het transport en de bouwfase altijd nog 

wel enige (praktische) wapening en verbindingsbouten nodig zijn. 

 

In het onderste deel van de mast wordt ter plaatse van elke deling een voorspankracht aangebracht. Deze 

voorspankracht loopt van deze deling tot de fundering. Hierdoor wordt de voorspankracht naar boven toe 

trapsgewijs afgebouwd. Ter hoogte van het ankerblok, de splitsing, wordt de grootste voorspankracht 

aangebracht. In de bijlage is de voorspankracht als een gelijkmatig verdeelde belasting aangebracht op de 

bovenkant van elk segment. 

In de sprieten dient de voorspankracht gekromd aangebracht te worden. In Scia Engineer is het niet mogelijk 

om deze kracht gekromd te laten verlopen. Hierbij wordt bekeken of de maximale trekspanningen niet boven 30 

N/mm2 uitkomen. Dit gedeelte zal namelijk met een gelijkmatig verdeelde spanning van 30 N/mm2 (in de 

eindfase) worden voorgespannen. In beide gevallen wordt de trekspanning niet hoger. 

 

De mast is gecontroleerd op dwarskracht. In de uitvoer van Scia is de schuifkracht gevonden. De 

schuifspanningen in de onderkant van de mast zijn zeer laag en niet hoger dan 0,5 N/mm2.  

In de sprieten, is de schuifkracht maximaal 100 kN/m bij een wanddikte van 150 mm. Hierdoor wordt de 

schuifspanning: 100 / 150 = 0,67 N/mm2. Algemeen kan worden gesteld dat als de schuifspanning niet hoger is 

dan 1,0 N/mm2, deze goed opgenomen kan worden.  

 

De mast wordt ook nog gecontroleerd op uitbuiging. Deze mag niet meer bedragen van 5% van de hoogte. Bij 

de steunmast en de hoekmast is deze uitbuiging niet te groot. 

 

In Scia Engineer kan alleen de BGT worden gecontroleerd en niet de UGT. De UGT is niet gecontroleerd. 

Omdat in de rechte ronde mast de UGT ook voldoet indien de mast in de BGT volledig wordt afgespannen. In 

vervolg onderzoek kan onderzocht worden of deze ook voldoet. 

 

De wanddikte van de hoekmast is onderin 180 mm. Op maaiveld heeft de mast een breedte van 3,0 bij 3,0 m. 

De sprieten hebben een wanddikte van 160 mm en de wand van het ankerblok is 200 mm dik. De 

voorspankracht die nodig is voor de hoekmast is 85.000 kN.  

 

De diktes van de wand van de steunmast onderin is 170 mm voor de ‘flens’ en 90 mm voor het ‘lijf’. De mast is 

onderin 1,8 bij 2,3 m. De wand van de sprieten is 150 mm dik en het ankerblok heeft een dikte van 200 mm. 

Voor de steunmast is een voorspankracht nodig van 39.000 kN. 
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7 

Vergelijking masten 

 

 
Om een goed oordeel over de verschillende masten te geven is er een vergelijking tussen de masten gemaakt. Echter is het 

niet mogelijk dit tot in detail te onderzoeken. Om een vergelijking te maken tussen de totale kosten van de masten is er 

alleen naar de materiaalkosten gekeken. De kosten voor productie, uitvoering en onderhoud zijn wat lastiger te 

kwantificeren en dus zijn deze niet meegenomen. Hiervoor is wel een uitspraak gedaan over het verwachte verschil in 

kosten. 

Voor de vergelijking in de duurzaamheid is gekeken naar de embodied energie en de CO2 uitstoot van de gehele mast. Er 

is ook onderzocht wat de mogelijkheden zijn van vervolgonderzoek. Uiteindelijk is er een conclusie gegeven over de 

haalbaarheid van het project. 

 

7.1 Vergelijking tussen de verschillende masten 

Er zal een vergelijking gemaakt worden voor de stalen variant, de volledig afgespannen buismast in C53/65, de 

buismast in vvUHSB, de modulaire mast en het eigen ontwerp in de vorm van een jonge scheut. 

Voor de mast in C53/65 en de modulaire mast zijn alleen een hoekmast ontworpen. Bij de vergelijking tussen de 

hoekmasten kunnen dus alle ontwerpen worden meegenomen. Voor de steunmasten worden maar drie 

ontwerpen vergeleken. 

 

De stalen buismasten zijn zo ontworpen dat het grootste moment, dat in één richting op kan treden, in alle 

richtingen opgenomen moet kunnen worden. Dit is een uitgangspunt opgesteld door de opdrachtgever Tennet. 

De betonnen buismasten zijn radiaal symmetrisch waardoor vanzelfsprekend aan deze eis wordt voldaan. 

Bij de eigen ontwerpen is er gekeken of hier van kan worden afgeweken. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen 

steun- en hoekmasten. Bij de hoekmasten wordt wel van dit uitgangspunt uitgegaan, omdat de belasting uit de 

draden in verschillende hoeken op de mast kan aankomen. In de berekening is hiermee rekening gehouden.  

 

In werkelijkheid kan bij de steunmasten de grootste kracht uit de geleiders op de mast altijd maar uit twee 

(tegenovergestelde) richtingen komen. Om efficiënter te construeren wordt het uitgangspunt van de 

opdrachtgever, dat het grootste moment in alle richtingen moet kunnen worden opgenomen, niet meegenomen. 

Dit is in paragraaf 6.10 verder toegelicht. Eigenlijk kan er tussen de steunmasten dan geen eerlijke vergelijking 

gemaakt worden, omdat het uitgangspunt van de verschillende masten niet bij alle gelijk is. Er wordt wel 

bekeken wat voor voordeel dit oplevert, indien van deze eis wordt afgeweken. 
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7.2 Gewichtsvergelijking  

De bipole mast bestaat uit twee losse masten waartussen de draden hangen. De modulaire mast en het eigen 

ontwerp bestaan uit één mast die alle draden draagt. Het gewicht van één losse mast wordt verdubbeld om een 

vergelijking te maken met de modulaire mast en het eigen ontwerp van de mast. 

Er is een gewichtsvergelijking gemaakt, waarvan de berekening in bijlage J is terug te vinden. De resultaten zijn 

in figuur 7.1 weergegeven.  

 
Figuur 7.1:  Vergelijking in gewicht tussen de verschillende hoekmasten 

 

In figuur 7.1 is terug te vinden dat de mast in C53/65 het grootste gewicht heeft. Hiervoor is een logische 

verklaring te vinden, omdat C53/65 de laagste elasticiteitsmodulus heeft en ook de laagste druksterkte. Hiervoor 

is meer materiaal nodig om dezelfde stijfheid en sterkte te realiseren dan de mast in C170/200.  

De stalen mast heeft het laagste totale gewicht. Staal heeft de hoogste elasticiteitsmodulus en de grootste 

druksterkte. De rekenwaarde voor de druksterkte is ongeveer drie keer zo groot als C170/200. Het gewicht per 

volume is ook ongeveer drie keer zo groot. Echter is staal wel in staat om trek op te nemen, waardoor het eigen 

gewicht van de stalen mast lager is als die van de betonnen varianten.  

De modulaire mast is de lichtste betonnen mast. Dit heeft te maken met het feit dat de materiaalverdeling over 

de doorsnede is geoptimaliseerd in vergelijking met de andere ontwerpen in C170/200. Hierbij is het meeste 

materiaal in de druk- en trekzone toegepast. Het eigen ontwerp van de ‘jonge scheut’ heeft een groter eigen 

gewicht dan de buismasten in vvUHSB. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de organische vorm van de mast, 

waardoor geen optimale krachtswerking in de mast ontstaat. 

 

De fundering dient een groot moment op te nemen. Voor de palen geldt dat aan de ene zijde een drukkracht 

opgenomen moet worden en aan de andere zijde een trekkracht. Palen zijn veel beter in staat om een drukkracht 

op te nemen dan een trekkracht. Het is dus gunstiger als het eigen gewicht van de mast toeneemt waardoor deze 

trekkracht lager wordt.  

 

Het gewicht van de mast heeft ook invloed op het transport en de uitvoering. Het transportgewicht is aan een 

maximum gebonden en dit geldt ook voor het hijsgewicht. Dus hoe hoger het totale gewicht van een mast, hoe 

meer delingen er gemaakt dienen te worden. Hierdoor ontstaan er meer elementen die vervoerd en omhoog 

gehesen moeten worden. Een laag eigen gewicht is gewenst en economischer in het transport en de uitvoering. 

Door het lage eigen gewicht van de stalen mast, is deze in het voordeel ten opzichte van de betonnen masten. 
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7.3 Materiaalkosten vergelijking  

Het is niet eenvoudig om een goede vergelijking te maken tussen de materiaalkosten van de verschillende type 

masten. De vraag is namelijk wat wordt wel meegenomen en wat niet. Er is gekozen om alleen het materiaal 

voor de constructie mee te nemen. Vanuit de gewichtsvergelijking is er voor elk materiaal een prijs per kilo of per 

kubieke meter opgesteld. In bijlage J.2,  J.3 en J.4 is dit terug te vinden. 

 

Bij de betonnen mast zijn de kosten voor het gebruik van een stalen mal erg afhankelijk van het aantal malen dat 

de mal wordt gebruikt. Als de mal maar enkele keren wordt gebruikt zijn de malkosten voor één mast heel duur. 

Indien de mal vele malen kan worden gebruikt, zijn de malkosten per mast natuurlijk veel lager.  

 

Voor de stalen mast geldt dat het walsproces in rekening moet worden genomen. Echter is het lastig om een 

uitspraak te doen over de kosten van het walsen. Voor de verbindingen dienen stalen platen aan elkaar gelast te 

worden. Een uitspraak te doen over de lastkosten is ook niet eenvoudig. Verder is de mast van binnen verzinkt 

en van buiten voorzien van 2 componenten verfcoating. 

 

Om de berekening niet te ingewikkeld te maken, worden de kosten voor de bekisting van het beton (productie) 

en voor het walsen en lassen van het staal tegen elkaar weggestreept. Het is wel een aanname dat beide kosten 

ongeveer aan elkaar gelijk zijn. Hierdoor kan een eenvoudige vergelijking gemaakt worden in de materiaalkosten.  

 

In bijlage J.2, J.3 en J.4 zijn de berekeningen met de toelichting van de materiaalkosten van alle masten 

weergegeven. De resultaten van de hoekmasten zijn in figuur 7.2 geplaatst en voor de steunmasten in figuur 7.3. 

Voor de buismasten bestaat de totale materiaalkosten uit de kosten voor de twee masten samen.  

 

 
Figuur 7.2:  Vergelijking in de materiaalkosten tussen de verschillende hoekmasten 

 

In figuur 7.2 is te zien dat voor de hoekmasten de stalen variant de hoogste materiaalkosten heeft. De mast met 

de laagste materiaalkosten is achtereenvolgens de modulaire mast, de buismast in vvUHSB, het eigen ontwerp in 

vvUHSB en ten slotte de betonnen buismast in C53/65. Doordat er bij de modulaire mast juist is ontworpen om 

het volume van de mast te reduceren zijn hier de materiaalkosten het laagst. De materiaalkosten voor de 

buismast in vvUHSB zijn lager dan die voor het eigen ontwerp. 
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Figuur 7.3:  Vergelijking in de materiaalkosten tussen de verschillende steunmasten 

 

In figuur 7.3 zijn de resultaten van de materiaalkosten van de steunmasten weergegeven. Ook hier zijn kosten 

van de stalen mast hoger dan voor de masten in vvUHSB. De materiaalkosten van de stalen mast vallen ongeveer 

75% duurder uit dan die van de betonnen alternatieven. 

 

Wat opvalt, is dat de materiaalkosten tussen de buismast in vvUHSB en het eigen ontwerp even groot zijn, 

terwijl het verschil bij de hoekmasten nog 20% was. Dit komt omdat de doorsnede van de steunmast van het 

eigen ontwerp is geoptimaliseerd door gebruik te maken van een vierkante doorsnede met verdikkende flenzen 

en dunnere lijven. Hierdoor is er materiaal bespaard. Het heeft dus zeker zin om de mast te optimaliseren en 

zich te laten verhouden tot de krachtswerking. 

 

7.4 Onderhoud van de masten 

De kosten voor onderhoud van de masten is lastig te kwantificeren. Er kan hier wel een uitspraak over gedaan 

worden.  

 

Voor het onderhoud van de stalen mast wordt uitgegaan van het aanbrengen van een nieuwe coatingslaag en een 

periodieke controle. De coatingslaag dient ongeveer elke 25 jaar vervangen te worden. Dit is door de leverancier 

van de coating opgegeven. Hoogspanningsmasten worden opgebouwd met een levensduur van 50 jaar, maar 

blijven in bijna alle gevallen langer in gebruik. Als er van de levensduur van 50 jaar wordt uitgegaan, zal de mast 

één keer opnieuw gecoat moeten worden. Hoogspanningsmasten blijven veelal 75 jaar in gebruik. Als er dus van 

de gebruiksduur wordt uitgegaan dienen de masten twee keer opnieuw gecoat te worden.  

 

De betonnen masten in vvUHSB hebben een zo dichte structuur dat het vloeistoftransport (permeabiliteit) zeer 

laag is. Er is hierbij weinig vuilaanhechting en de carbonatatiezone is maar enkele millimeters. Dit alles heeft tot 

gevolg dat het oppervlak in zijn gehele levensduur zeer weinig onderhoud behoeft. Bij de betonnen masten 

hoeven alleen de voorspanankers en strengen gecontroleerd te worden op corrosie. Deze zijn in de binnenkant 

van de mast extern aangebracht. De controle hiervan is eenvoudig. Echter bij het vervangen van een streng zal 

men vanuit de binnenkant van de mast op hoogte de strengen moeten gaan afspannen. Dit is niet eenvoudig, 

maar met een mono-jack systeem wel mogelijk.  
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De modulaire mast in vvUHSB is opgebouwd uit kolommen en vakwerken die door middel van bouten of 

stekken aan elkaar worden gekoppeld. Deze stalen verbinding is wel erg corrosiegevoelig. Dit heeft tot gevolg dat 

er bij dit type mast waarschijnlijk meer controle nodig is dan bij de betonnen buismast. 

De voorspanstrengen worden intern in de kolommen aangebracht. Het controleren van de strengen is dan niet 

mogelijk, maar hierdoor zijn ze wel beter beschermd. 

 

7.5 Vergelijking in uitvoering 

De betonnen masten bestaan vooral uit vier tot zeven delen. Deze delen worden aan elkaar gekoppeld door ze 

voor te spannen aan de bovenkant van elk segment. Er is een jack nodig om de voorspanstrengen op hoogte voor 

te spannen. De aanbrenging van de voorspanning dient zeer nauwkeurig te gebeuren. Omdat dit op grote hoogte 

gebeurt, is het niet eenvoudig. Hierdoor zullen de kosten voor de uitvoering waarschijnlijk hoger uitvallen dan 

voor de stalen mast. 

De modulaire mast bestaat uit een groot aantal onderdelen die in de werkplaats of op de bouwplaats aan elkaar 

moeten worden gekoppeld. 

 

De stalen masten worden opgebouwd uit twee of drie delen. Deze twee of drie segmenten worden aan elkaar vast 

gebout. De mast zelf wordt in twee dagen opgebouwd. Doordat de stalen mast is opgebouwd uit minder delen 

dan de betonnen masten zal het transport ook voordeliger uitvallen.  

 

7.6 Vergelijking in embodied energy (belichaamde energie)  

Een mast kan gekwantificeerd worden in de duurzaamheid door de embodied energy van de mast te bepalen. Zo 

kan er een vergelijking gemaakt worden in het verschil in duurzaamheid tussen de masten. 

Voor de waarde van de embodied energy zijn er veel verschillende waardes in de literatuur gevonden. In het 

symposium over Ultra High Performance Concrete te Kassel [22] is hier wel een waarde voor gegeven. Ook zijn 

de waardes voor constructiestaal, voorspanstaal en conventioneel beton gegeven. Al deze waardes worden 

hiervoor gebruikt. Staal heeft een belichaamde energie die bijna 20 keer zo groot is als die voor beton. Voor de 

betonnen masten hebben de wapening en het voorspanstaal de grootste invloed op de totale embodied energy. 

 

De complete berekening is in bijlage J.5 terug te vinden. In figuur 7.4 is het resultaat van de totale embodied 

energy van elke mast weergegeven. 

 
Figuur 7.4:  Vergelijking in de embodied energy tussen de verschillende hoekmasten 
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In figuur 7.4 is te zien dat de mast in C53/65 de hoogte embodied energy heeft. Dit heeft te maken met het feit 

dat er gekozen is om een wapeningspercentage van 1% aan te houden. Omdat er voor deze mast veel beton nodig 

is, is er relatief ook veel wapening nodig. De embodied energy van deze wapening is zeer groot. Voor de totale 

uitstoot heeft deze de grootste invloed.  

 

Na de mast in C53/65 komt de stalen mast. De stalen mast heeft een 2 tot 3 keer zo grote belichaamde energie 

dan de masten in vvUHSB. Tussen de masten in vvUHSB is het verschil vrij klein. Hiermee kan dus worden 

gesteld dat masten in vvUHSB duurzamer zijn als het gaat om de energie die nodig is om de mast te maken. De 

modulaire mast heeft de laagste waarde voor de embodied energy. 

 

7.7 Vergelijking in CO2- uitstoot 

Een mast kan gekwantificeerd worden in de duurzaamheid door de totale CO2 uitstoot van de mast te bepalen. 

Zo kan er een vergelijking gemaakt worden in het verschil in duurzaamheid tussen de masten.   

Voor de CO2 uitstoot per kg materiaal zijn verschillende waardes gevonden in de literatuur. Echter dient er wel 

een waarde gekozen te worden waarmee kan worden gerekend. Een gemiddelde waarde voor de CO2 uitstoot 

voor elke materiaal is gevonden in een rapport van VSL [23]. Deze zal worden gebruikt. De CO2 uitstoot wordt 

uitgedrukt in kg CO2 per kg materiaal. Staal heeft een veel hogere CO2 waarde dan beton doordat er veel energie 

nodig is om het materiaal te produceren en te vormen. Cement zorgt voor het grootste aandeel van de CO2 

uitstoot in beton. In vvUHSB zit meer cement dan in C53/65, waardoor de CO2 uitstoot bij vvUHSB ook iets 

hoger is. In bijlage J.5 is de berekening weergegeven en de resultaten hiervan zijn in figuur 7.5 weergegeven. 

 

 
Figuur 7.5:  Vergelijking in de totale CO2 uitstoot van de verschillende hoekmasten 

 

In figuur 7.5 is terug te vinden dat de mast met de betonsterkteklasse C53/65 de hoogste waarde van de CO2 

uitstoot heeft. Doordat er voor deze mast veel meer materiaal nodig is dan bij de vvUHSB mast is de CO2 

uitstoot ook hoger.  

Deze wordt gevolgd door de stalen mast. De CO2 uitstoot per kg staal is 3 tot 4 keer zo groot als een kg beton. 

Het gewicht van de betonnen mast is ongeveer 1,5 tot 2 keer zo groot. Uiteindelijk hebben de masten in 

vvUHSB, met de wapening en het voorspanstaal, allemaal een lagere CO2 uitstoot dan de stalen mast. Het 

verschil met de stalen mast is ongeveer 30 tot 40%. Ook hier is de mast met het modulair systeem de hoogste 

duurzaamheid. 
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8 

Conclusie en aanbeveling 

 

 
De conclusie is dat het mogelijk is, met de aannames die zijn gedaan, om voor de Wintrack mast het materiaal 

staal te vervangen door vvUHSB, waarbij de uitwendige afmetingen hetzelfde kunnen blijven. Dit geldt zowel 

voor de steunmast als voor de hoekmast. Deze mast dient wel te worden voorgespannen. De meest eenvoudige 

manier om de mast op te bouwen is door losse elementen op elkaar te stapelen. De voorspankracht wordt 

trapsgewijs naar boven toe afgebouwd door de externe voorspanning ter plaatse van elk segment aan te brengen.  

 

De masten zijn op een aantal punten met elkaar vergeleken. Met de productiekosten, de uitvoering en het 

onderhoud is geen rekening gehouden, terwijl deze toch van grote invloed kunnen zijn op de totale kosten. De 

hoekmast in vvUHSB heeft een totaal gewicht dat ongeveer 1,5 keer zo groot is. Als er naar de duurzaamheid 

wordt gekeken dan is de embodied energy van de mast in vvUHSB 51% lager en de CO2 uitstoot is 64% minder 

dan de stalen mast. Bij de materiaalkosten valt er een besparing van 40% te halen. Voor de productiekosten geldt 

dat indien een mal vele malen gebruikt kan worden, de malkosten per mast relatief laag zijn. Het is dus voor de 

kosten noodzakelijk dat er veel repetitie in het ontwerp van de masten zit. De uitvoering is bij de betonnen 

varianten complexer door het aanbrengen van de voorspanning, waardoor de kosten hiervan waarschijnlijk ook 

iets hoger zullen uitvallen. Voor de betonnen varianten zal het onderhoud minimaal zijn. Bij de stalen mast zal 

na bepaalde tijd de coating opnieuw aangebracht moeten worden, wat bij de betonnen mast niet het geval is. De 

masten in vvUHSB zullen dus in het onderhoud over de gehele levensduur economischer zijn.  

 

Het is het niet mogelijk om een mast in C53/65 te realiseren met de afmetingen van het ontwerp van de stalen 

mast. De buitendiameter wordt een stuk groter. Als er naar de materiaalkosten wordt gekeken zijn deze iets lager 

dan de stalen mast. Dit geldt ook voor de CO2 uitstoot en de embodied energy. Echter is het gewicht van de 

mast ongeveer drie keer zo groot, waardoor de uitvoeringskosten waarschijnlijk hoger uit zullen vallen. Qua 

onderhoud zal deze mast wel een kostenbesparing opleveren. Concluderend is dit ontwerp niet het beste 

alternatief in beton. 

 

De modulaire mast is het beste alternatief voor de stalen variant als er naar de materiaalkosten en duurzaamheid 

wordt gekeken. Hierbij zijn de materiaalkosten 56% lager, de embodied energy is 78% lager en de CO2 uitstoot 

is 43% minder. Echter, is de mast in dit onderzoek niet tot in detail uitgewerkt. Mogelijk kan er in 

vervolgonderzoek wel worden gekeken hoe de mast het beste opgebouwd kan worden.   

 

Het eigen ontwerp heeft een meer organische vorm gekregen dan het bestaande ontwerp van de Wintrack mast. 

Het ontwerp heeft een hogere esthetische waarde, maar dit is natuurlijk deels subjectief. Bij de steunmast 
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verhoudt de doorsnede zich beter naar de krachtswerking. Hierdoor zijn de materiaalkosten bij de steunmast 

41% minder. Bij de vergelijking van de hoekmasten zijn de materiaalkosten 29% minder. Bij dit ontwerp zal de 

productie niet eenvoudiger zijn door de organische vorm. 

 

 

Dit zijn de aanbevelingen voor aansluitend en verder onderzoek: 

a) In dit ontwerp is gebruik gemaakt van betonsterkteklasse C170/200. Een andere mogelijkheid is om te 

kijken wat nu de meest optimale sterkteklasse van het beton voor de mast is. Er kan een parameter 

studie uitgevoerd worden naar verschillende hoge betonsterkteklassen. 

b) In dit onderzoek is de constructie berekend voor een mast in beton. Hierbij is de maakbaarheid van de 

mast niet uitvoerig onderzocht. In vervolgonderzoek kan de uitvoering onderzocht worden. Hierbij valt 

te kijken naar de wijze waarop de voorspanning op grote hoogte kan worden aangebracht en hoe de 

voorspanankers in de fundering worden toegepast 

c) In de vergelijking is naar voren gekomen dat het modulair systeem de laagste materiaalkosten heeft en 

de hoogste duurzaamheid. In die zin heeft deze mast de grootste potentie en kan in vervolgonderzoek 

verder uitgewerkt worden. Onder andere de controle in de UGT, de aansluiting tussen kolommen en 

het vakwerk, de aanbrenging van de strengen in de kleine doorsnedeafmeting en de aansluiting van de 

voorspanankers op de constructie. 

d) Bij het eigen ontwerp van de mast is vanuit de vormgeving een constructie in vvUHSB ontworpen. In 

verder onderzoek kan gekeken worden of dit ontwerp verder uitgewerkt kan worden. De UGT kan 

onderzocht worden en er kan gekeken worden of de sprieten in staal kunnen worden gemaakt. Verder 

ontstaan er grote krachten in het ankerblok, omdat deze niet wordt voorgespannen en omdat hier veel 

voorspanankers in verankerd moeten worden. Hoe kan deze het beste gedimensioneerd worden? 

e) Er kan onderzocht worden of het mogelijk is om een ander materiaal voor de mast toe te passen, 

waaronder bijvoorbeeld vezelversterkte kunststof?  

f) In dit onderzoek is de fundering van de mast niet meegenomen. In vervolgonderzoek kan ook naar de 

fundering gekeken worden. Is de fundering zoals deze nu voor de stalen masten wordt uitgevoerd de 

beste oplossing of kan er door het ontwerp te wijzigen een fundering gemaakt worden die economischer 

is? 
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