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Opzet afstudeerproject
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Hoofdstuk 0
Algemeen
0.1.

Voorwoord

Dit onderzoek vonnt mijn afstudeerproject ter afronding van de studie Bouwkunde aan de
Technische Universiteit Eindhoven, afstudeerrichting Constructief Ontwerpen. Hierbij wil ik
mijn afstudeerbegeleiders prof.ir.H.W. Bennenk, prof.ir.C.S. Kleinman, dr.ir.M.C.M. Bakker,
ir.H.J.M. Janssen (alien TUE) en ing.L. Snijders (Adviesburo Snijders) bedanken voor de
begeleiding van dit project. Tevens wil ik alle medestudenten van studievereniging KOers
bedanken voor de hulp tijdens mijn afstuderen. Tot slot wil ik Adviesbureau Ing. L. Snijders
uit Valkenswaard, en in het bijzonder dhr. Snijders, bedanken voor de geboden faciliteiten
gedurende het afstudeerproject.

0.2.

Algemene opzet afstudeerproject

Het afstudeerproject bestaat uit twee delen. In het eerste deel zal het LEVO-systeem op
diverse aspecten worden beschouwd. In het tweede deel van dit afstudeerrapport zal de
draagcapaciteit van een kanaalplaatvloer in een gei"ntegreerde constructie worden behandeld.
Voor U ligt het eerste deel.

LEVO-systeem
varianten
stabiliteit/trekband

dra ende wanden

tussenbalk (eventueel LEVO-balk
niet star ondersteunde
kanaalplaatvloeren

fig. 0. opzet afstudeerproject
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Hoofdstuk 1
Inleiding
1.1. Probleemstelling
Bij gebouwen bestaande uit prefab betonelementen zijn de onderlinge verbindingen tussen
deze elementen belangrijk aandachtspunt. Een van deze verbindingen is de wand-vloer
verbinding.
Een nieuwe ontwikkeling hierin is het LEVO-systeem (ontwikkeld door Adviesbureau
Ing.L.Snijders te Valkenswaard). In het LEVO-systeem, ook wel LECON-systeem genoemd,
worden tussen de wanden ter plaatse van de voeg betonblokjes geplaatst, zie figuur 1. Door dit
blokje worden de verticale krachten doorgevoerd. Op de wandelementen liggen de
kanaalplaatvloeren welke aan de bovenzijde worden vrijgehouden van de bovenstaande wand,
zie figuur 2. De wanden worden hierdoor centrisch belast zonder dat er een inklemming
ontstaat tussen vloer en wand. De kanaalplaatvloeren worden tussen de blokjes opgesloten. De
trekbandwapening wordt in de wand ge'integreerd.
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fig. 2. vrijgehouden kanaalplaatvloeren

fig. 1. LEVO-blo'fqe tussen wanden

1.2. Doelstelling
De doelstelling van dit deel van het afstudeerproject is het inzicht krijgen in de werking van
het LEVO-systeem; het LEVO-blokje, de LEVO-balk en de stabiliteit van het systeem, zie
figuur 3. Hierbij zal gekeken moeten worden naar aspecten als het gedrag van de LEVO-balk,
brandwerendheid van het systeem, de werking van het stabiliteitssysteem, de optredende en
toelaatbare krachten op het LEVO-blokje en de draagcapaciteit van de kanaalplaatvloer.
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fig. 3. LEVO-blokje, LEVO-balk, stabiliteitssysteem

1.3. Plan van aanpak
Om te beginnen zal het LEVO-systeem geanalyseerd moeten worden. Hiervoor zij twee
projecten bezocht; een project in Middelburg en een project in Nieuwegein. Vervolgens zal de
LEVO-balk beschouwd worden op aspecten als sterkte & stijfheid, buiging in dwarsrichting
en brandwerendheid. Aansluitend zal de stabiliteit van het systeem op eenvoudige wijze
worden getoetst.
Vervolgens komt het effect van het eenzijdig star en eenzijdig niet-star opleggen van de
kanaalplaatvloeren aan de orde. In <lit deel zal een korte samenvatting worden gegeven van de
resultaten van het numerieke onderzoek, wat in deel 2 uitgebreid wordt behandeld. Er zal
worden bepaald wat het effect van de oplegging van de kanaalplaatvloer in het LEVOsysteem is. Tot slot worden enkele conclusies samengevat en wordt een vervolgonderzoek
beschreven.
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Hoofdstuk 2
LEVO-systeem algemeen
Om het LEVO-systeem goed te kunnen beschouwen, z.al in eerste instantie het ontstaan van
het systeem worden beschreven. Vervolgens wordt in paragraaf2.2 een algemene beschrijving
van het systeem gegeven. Diverse algemene aspecten komen in paragraaf 2.3 aan de orde.
Vervolgens worden de specifieke elementen beschreven, waama het hoofdstuk wordt
afgesloten met een aantal foto' s van projecten in Middelburg (1998) en Nieuwegein (1999).

2.1. Ontstaan van het LEVO-systeem
Waar vroeger vaak gestreefd werd naar het ontwerpen van monoliete betonconstructies, wordt
vandaag de dag veelal gekozen voor het prefabriceren van betonconstructies. Belangrijkste
factoren en overwegingen hierbij zijn:
* betere betonkwaliteit;
* hogere bouwsnelheid;
· * minder weersgevoelig;
* grotere flexibiliteit;
* betere demonteerbaarheid;
* kleine bouwterreinen.
Doordat een hoge bouwsnelheid steeds belangrijker is geworden, wordt gezocht naar
eenvoudig te monteren verbindingen. Waar traditioneel een monoliete constructie werd
toegepast, wordt nu gezocht naar oplossingen waar de knoopverbinding "uit elkaar" wordt
gehaald. De verbindingen dienen een eenvoudig krachtenverloop te hebben en moeten
maakbaar zijn. Door te kiezen voor scharnierende verbindingen, ontstaan vaak eenvoudige
verbindingen.
Het LEVO-systeem is ontstaan uit de standaardoplossing waarbij de kanaalplaatvloer
scharnierend wordt opgelegd op aan de wand gestorte nokken, zie figuur 4. Nadeel van deze
oplossing is het excentrisch opleggen van de vloerplaat op de wand. Hierdoor ontstaat buiging
in twee richtingen van de wand en bij toepassing van gevelopeningen zal daardoor wringing
in de bovenregel optreden. Bovendien is het lastig nokken te maken. Installatietechnisch
kunnen de nokken een belemmering vormen voor de doorvoer van leidingen.

fig. 4. standaardoplossing met nokken
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Het LEVO-systeem heeft als basispricipes het centrisch opleggen van de kanaalplaatvloer op
de wand en de schamierende verbinding tussen beide elementen, zie figuur 5. Dit wordt
gerealiseerd door het toepassen van blokjes. Bij het LEVO-systeem dragen de bovenstaande
wanden niet op de vloerplaten maar op blokjes. Tussen deze blokjes worden de vloerplaten
centrisch op de wanden gelegd. Hierdoor kunnen dunne vlakke wanden worden toegepast. De
trekband die nodig is voor de schijfwerking van de vloerplaten, bevindt zich in de wanden, zie
figuur 6. Ter plaatse van de blokjes wordt de trekkracht in de trekband via de blokjes
overgedragen naar de naastliggende wand.
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fig. 5. scharnierende verbinding

fig. 6. trekband in wand geintegreerd

Kenmerkende voordelen van het LEVO-systeem zijn:
- geen inklemmingsmoment tussen vloer en wand (dus slanker construeren)
- geen consoles en nokken
- eenvoudige, snelle montage; weinig aanstorten in het werk (geen trekband in het werk)
In de volgende pargraaf zal het LEVO-systeem nader omschreven worden.

2.2. Algemene beschrijving LEVO-systeem
Het LEVO-systeem is een prefabsysteem bestaande uit prefab dragende wanden en
kanaalplaatvloeren. Kanaalplaatvloeren hebben een breedte van 1,20 m. Het LEVO-systeem is
gebaseerd op een 5.40-1.80-5.40-1.80 stramien, zie figuur 7. De kanaalplaatvloeren
overspannen van gevel tot gevel waarbij de kanaalplaatdikte 320mm bedraagt, of er wordt een
tussenbalk toegepast. Hierbij overspannen de vloeren van gevel tot balk en hebben een dikte
van 200mm. Het LEVO-systeem is een bouwsysteem waarbij gebruik wordt gemaakt van
specifieke elementen, zoals het LEVO-blokje en de toe te passen LEVO-balk.

1.80

5.40

5.40
1.80

fig. 7. stramien
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Het principe van het LEVO-systeem is het centrisch, schamierend opleggen van de
kanaalplaten op de wanden. Ter plaatse van de verticale wandvoegen wordt tussen de
kanaalplaten een prefab betonnen blokje (LEVO-blokje) toegepast, welke de functie van
horizontale en verticale koppeling vervult, zie figuur 8. Het blokje is voorzien van verticale
beugelwapening en horizontale wapening die de in de betonwanden aanwezige trekband
doorkoppeld. Op de plaats van het blokje zal een uitsparing in de kanaalplaten worden
aangebracht. De bovenopstaande wanden worden losgehouden van de kanaalplaatvloer en
rusten op het LEVO-blokje. Hierdoor zullen de vloerplaten volledig schamierend opgelegd
zijn zonder toepassing van consoles. Doordat geen inklemmingsmoment ontstaat tussen vloer
en wand, is er geen bovenwapening in de vloer nodig en kan gebruik worden gemaakt van
standaard kanaalplaten. Doordat de vloerplaten centrisch op de wanden opgelegd zijn, volstaat
een wanddikte van 150 mm. Daar geen nokken aan de gevelelementen zijn gestort, is er een
mogelijkheid voor vrije doorvoer van leidingen.

fig. 8. LEVO-blolge

Er kan ook gebruik gemaakt worden van een tussenbalk. Hierdoor kan de totale
constructiehoogte worden beperkt tot± 200 mm. Door de balk in de constructievloer aan te
brengen, ontstaat de zogenaamde geYntegreerde constructie (slim floor). In het LEVOsysteem is een stalen balk ontwikkeld die in de vloerhoogte wordt opgenomen: de LEVObalk, zie figuur 9.
De LEVO-balk is opgebouwd uit twee hoekstalen verbonden door een bovenplaatDeze
elementen worden aan elkaar gelast. Nabij de uiteinden van de balk bevinden zich
dwarsplaten in het U-vormige profiel die de U-vorm in dwarsrichting afsluiten. Door het
profiel om te keren ontstaat een bak. De zijwanden van deze bak worden verbonden door een
aantal dwarsverbindingen in de vorm van wapeningsstaven. Over deze staven worden de
wapeningsstaven in lengterichting gelegd. Om de doorkoppeling van de kanaalplaatvloeren te
realiseren moeten wapeningsstaven dwars door de ligger steken. Hiervoor worden voor het
storten van het beton pijpjes in de bak gebracht. Hiema wordt de bak gevuld met beton. Dit
zorgt voor een grotere sterkte, stijfheid, brandwerendheid en geluidisolatie.
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De balk wordt op de kolom bevestigd door oplegging van de bovenflens van de balk op de
ingestorte staalplaat op de bovenzijde van de kolom. Op deze plaat zijn centreerpennen gelast,
zie figuur 10. De positioneergaten die in de bovenzijde van de balk zijn aangebracht worden
over de deze pennen geplaatst. De bovenstaande prefab kolom is aan de onderzijde voorzien
van een staalplaat met daarin positioneergaten. Deze wordt op de pennen geplaatst. De
tussenruimte wordt opgevuld met krimparme mortel. De bovenplaat van de balk is aan de
uiteinden verdikt om de krachten (dwarskracht in de balk en de inklemming van de
bovenflens) over te brengen. De zijkanten van de balk strekken zich uit langs de kolom zodat
bij het aan een zijde plaatsen van de kanaalplaten de balk niet kan kantelen zie figuur 11.

fig. 9. LEVO-balk

fig. 11. LEVO-balk onderzijde

fig. 10. op/egging LEVO-balk op pennen
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Opsomming van de belangrijkste voor- en nadelen LEVO-systeem
Voordelen:
- toepassing van standaard kanaalplaatvloeren (bouwsnelheid);
- geen inklemmingsmoment tussen wand en vloer;
- vlakke wandplaten;
- geen consoles aan kolom of nokken aan gevelwanden (vrije leidingdoorvoer);
Nadelen:
- niet geheel demontabel door aanstorten;
- wem1g ervanng;
- nauwkeurige uitvoering vereist.

In de volgende paragraaf zal het LEVO-systeem beschouwd worden op verschilllende
aspecten zoals fundering, elementen, constructieve en bouwkundige aspecten en
demonteerbaarheid. Daama zal een beschrijving van de specifieke elementen van het LEVOsysteem volgen.

2.3. Algemene aspecten LEVO-systeem
Het bouwsysteem, ervaring
Het principe van het LEVO-systeem is in de vorige paragraafbehandeld. Hier volgt een
opsomming van de tot nu toe gerealiseerde projecten.
De eerste drie gebouwen die met het LEVO-systeem zijn vervaardigd, dateren uit 1998 te
Waalre. Bij dit project is geen tussenbalk toegepast. De kanaalplaten hebben een vloerdikte
van 320 mm en overspannen 14,4 meter van gevel tot gevel. Het tweede project dateert uit
1998 te Nieuwegein. Hierbij is gebruik gemaakt van de LEVO-balk en wordt de vloerdikte
beperkt tot 200 mm. Het derde project eveneens uit 1998 is gerealiseerd in Middelburg.
Hierbij is een betonbalk als tussenbalk toegepast. Vervolgens zijn in Waalre in 1999 opnieuw
een drietal kantoren in het LEVO-systeem gebouwd. Hier is nog een aantal kantoren in de
planning. In Nieuwegein is in 1999 een tweede kantoor opgeleverd vergelijkbaar met het
eerste gebouw met de LEVO-balk.

Fundering en begane grondvloer
De fundering en begane grondvloer worden traditioneel uitgevoerd. In de meeste gevallen
zullen dit in het werk gestorte funderingsbalken zijn met een (geisoleerde) kanaalplaatvloer
als begane grondvloer. Het bouwsysteem wordt opgebouwd vanaf de begane grond.
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Elementen: vloerplaten, wanden, balken, blo'/q"es en kolommen

Het LEVO-systeem maakt gebruik van standaard kanaalplaatvloeren met een breedte van
1200 mm. Op de scheiding tussen dragende wanden wordt een blokje geplaatst; het LEVOblokje. De kanaalplaatvloeren zijn op de plaats van <lit blokje voorzien van een uitsparing. De
kanaalplaten worden opgelegd op de wanden. De wanden zijn 150 mm dik. De wanden zorgen
voor de verticale belastingsafdracht en voor de stabiliteit. Tussen de vloeren en het
bovenstaande gevelelement wordt een ruimte gelaten. De wanden dragen dus op de LEVOblokjes.
Er zijn twee varianten op het LEVO-systeem. Bij de eerste variant spannen de kanaalplaten
van gevel tot gevel. De kanaalplaatvloeren overspannen 14,4 m en zijn 320 mm dik. De
afmetingen van het LEVO-blokje bedragen in <lit geval 150 mm (dikte) bij 400 mm (lengte)
bij 305 mm (hoogte).
De tweede variant maakt naast het LEVO-blokje ook gebruik van een tussenbalk; eventueel
de LEVO-balk. Dit systeem is gebaseerd op een 5.40-1.80-7.20 stramien. De
kanaalplaatvloeren zijn 200 mm dik en spannen van gevel tot balk. De kanaalplaatvloeren
overspannen aan de ene zijde van de balk 5.40 of7.20 meter en aan de andere zijde 7.20
meter.De afmetingen van het LEVO-blokje zijn 150 mm (dikte) bij 380 mm (lengte) bij 185
mm (hoogte). De kolommen staan h.o.h. 3.60 meter. De afmetingen van deze kolommen zijn
300 x 300 mm. Tussen deze kolommen wordt de LEVO-balk bevestigd. De overspanning van
de balk bedraagt dus iets minder dan 3.60 meter. Dit kan in sommige gevallen 4.80 meter zijn
(overspannend van kolom naar wand). De LEVO-balk wordt in hoofdstuk 3 uitvoeriger
behandeld.

Constructieve aspecten

Achtereenvolgens komen de volgende constructieve aspecten van het LEVO-systeem aan de
orde:
-verbindingen en stabiliteit;
- belastingen;
- aantal bouwlagen (brandwerendheid);

Verbindingen en stabiliteit

Op de wandelementen zijn de kanaalplaatvloeren geplaatst. Ter plaatse van de voeg tussen de
gevelelementen bevindt zich een uitsparing in de kanaalplaten. In de wanden worden
ingestorte stekankers bevestigd. Om een goede afdichting tussen de wanden en het toe te
passen LEVO-blokje te krijgen, wordt een afstandselement (LEVO-krans) toegepast, gemaakt
van een flexibel en samendrukbaar materiaal (poly ethileen) in de vorm van een raam, zie
figuur 11. Dit element wordt tevens toegepast om oneffenheden op te vangen. De LEVOkrans wordt op de wand geplakt. Vervolgens worden de stekeinden in de onderstaande wand
gedraaid.
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1/2
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fig. 12. verbinding LEVO-blokje

Volgende stap is het plaatsen van het blokje op de krans. Het blokje is voorzien van twee
gaines. De ruimte binnen de krans en tussen de wandelementen en het blokje wordt met
mortel in het werk aangegoten (door de gaine). Hierdoor ontstaat een goede verbinding tussen
wanden en het LEVO-blokje. Het volledig vullen van deze ruimte (zonder luchtbellen) is
experimenteel getoetst.
Voor het verkrijgen van een verband in de richting loodrecht op de gevel is tussen twee
aangrenzende vloerpanelen een stekeind aanwezig. Hiervoor wordt in het LEVO-blokje een
horizontaal stek gedraaid. De verbinding komt tot stand na het aanstorten van de voeg tussen
de kanaalplaten. Om de wanden van de volgende verdieping op juiste hoogte te kunnen
plaatsen, is het blokje voorzien van ankers met inwendige schroefdraad waarin stelbouten op
hoogte worden gedraaid.
Op het blokje wordt een tweede LEVO-krans geplakt. De wanden van de volgende verdieping
worden met de gaines over de stekeinden geplaatst. Hierna worden de gaines aangegoten
waardoor ook hier een goede verbinding tussen blokje en wanden ontstaat.
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Indien een tussenbalk wordt toegepast moeten de kanaalplaten aan beide zijden van de balk
worden verbonden. Om deze doorkoppeling van de kanaalplaatvloeren te realiseren moeten
wapeningsstaven dwars door de ligger steken, zie figuur 13. Hiervoor worden voor het storten
van het beton pijpjes in de bak gebracht.
De stabiliteit van het gebouw wordt in principe in beide richtingen verzorgd door de dragende
gevelwanden. De vloerplaten fungeren als schijf in combinatie met de trekband die door de
wanden en blokjes loopt. Zie voor stabiliteit hoofdstuk 4.

Brandwerendheid
De vereiste brandwerendheid is afhankelijk van het aantal bouwlagen. De brandwerendheid
van de LEVO-variant zonder balk bedraagt 90 minuten. Dit is de brandwerendheid van de
kanaalplaatvloeren met 320 mm dikte. Door extra dekking toe te passen kan de
brandwerendheid worden verhoogd. Indien een tussenbalk wordt toegepast, heeft het beton in
de LEVO-balk een gunstige invloed op de brandwerendheid. De brandwerendheid van de balk
wordt in hoofdstuk 3 bepaald. Brandwerendheid van geintegreerde ligger kan eenvoudig
verhoogd worden door een dunne brandwerende bekleding.

Demontage en hergebruik
Het demonteren van het LEVO-systeem is in beperkte mate mogelijk. Doordat verschillende
onderdelen zijn vastgegoten zal het ontkoppelen hiervan moeizaam zijn.
De kanaalplaatvloeren zijn relatief makkelijk te hergebruiken. De LEVO-balk is eveneens te
demonteren. De kolommen zijn echter aan elkaar gestort. Hetzelfde geldt voor de
gevelwanden en het LEVO-blokje. Hierdoor zal het lastig zijn deze te demonteren.
Er is nog geen ervaring opgedaan met het demonteren van een skelet.

In de volgende paragraafvolgen enkele foto's tijdens de uitvoering van het project in
Middelburg en het tweede bouwproject in Nieuwegein.
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2.4. Gerealiseerde projecten LEVO-systeem
2.4.1.Project Middelburg

Joto betonbalk

Joto LEVO-blokje

Joto gevelaanzicht
15
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2.4.2.Project Nieuwegein

Joto horizontaal inklemmen kanaalplaten

Joto gevelaanzicht

Joto verticale belastingsoverdracht blokje

Joto op/egging kanaalplaatvloer
16
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Joto insteken horizontale koppelwapening

Joto plaatsen LEVO-krans

Joto plaatsen LEVO-blokje
17
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Joto aanstorten voegen random blo'/ge

Joto uiteindelijk resultaat: LEVO-kantoor
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Hoofdstuk 3
De LEVO-balk
LEVO-systeem
varianten
stabiliteitltrekband

dragende wanden

LEVO-blokje

kanaalplaatvloeren

toleranties/oplegging

tussenbalk (eventueel LEVO-balk)
niet star ondersteunde
kanaalplaatvloeren

fig.13. algemene opzet afstudeerproject

In <lit hoofdstuk zal de LEVO-balk worden bekeken, zie figuur 13 en 14
Allereerst zal in paragraaf 3.1.1 door het bepalen van het M-K-diagram gekeken worden naar
de sterkte en stijfheid van de balk en de invloed van het beton. Aansluitend zal in paragraaf
3.1.2 de reductie van de draagcapaciteit van de balk door buiging in twee richtingen aan de
orde komen. Tot slot wordt in paragraaf 3.2 de brandwerendheid van de balk bepaald.

I

LEVO-balk

I

I

aspecten

I

I

I

constructief

I

uitvoering
I

--+ - buiging lengterichting

--+ - M-k-diagram

r-----. - brandwerendheid
geintegreerde liggers

--+ - conservatieve methode

- dubbele buiging

hoofdslulc 3.1.

- eenvoudige berekening
dubbele buiging

~
brandwerendheid

- methode gebaseerd op EEM

hoofdstuk 3.2.

jig.14. opzet hoofdstuk LEVO-balk
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3 .1. Constructieve aspecten
3.1.1. Buiging in lengte-richting; M-K-diagram
Doel van dit onderzoek is om te bepalen wat de invloed van bet beton is op bet constructieve
draagvermogen van de balk. Is bet belangrijk dat bet borizontale contactoppervlak tussen de
twee onderdelen scbuifspanningen kan overbrengen? Indien samenwerking tussen bet beton
en bet staal grote invloed beeft op de draagcapaciteit, wat zijn dan de mogelijkheden om deze
samenwerking goed te laten plaatsvinden? lndien samenwerking de ligger aanzienlijk sterker
of stijver maakt, zou overweegt kunnen worden de wrijving tussen bet staal en bet beton te
vergroten. Dit zou kunnen door de stalen plaat ruwer van oppervlak te maken of door bet
toepassen van deuvels op de plaat. Indien bet verschil niet al te groot is, kan de conclusie
worden getrokken dat de samenwerking constructief weinig invloed beeft en dat toepassing
van deuvels overbodig is.
Het gedrag van de balk is goed weer te geven in een M-K-diagram. Belangrijk bij bet bepalen
van bet M-K-diagram van de LEVO-balk is de mate van samenwerking tussen bet beton en bet
Staal.
Om de invloed van bet beton te bepalen, worden dus twee situaties bescbouwd:
1) Het beton en bet staal werken volledig samen
2) Het beton en bet staal werken gebeel niet samen
De werkelijkheid zal bier ergens tussenin liggen.
Ook zal bet M-K-diagram van alleen de stalen balk worden bepaald. Hieruit is bet gedrag van
de balk en dus de constructieve betekenis van bet beton op te maken. Voor de volledigbeid zal
ook bet M-K-diagram voor bet beton worden bepaald.
Bij bet bepalen van de verschillende M-K-diagrammen is van diverse uitgangspunten en
aannames gebruik gemaakt:
- Eigen gewicbt wordt verwaarloosd.
- Er is gebruik gemaakt van de volgende materiaalgegevens, zie figuur 15:

beton

staal
f

1bpl

E

y,d

1bu

E

fig. I 5. . materiaa/diagrammen beton en staa/

E

SU

E
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- Deel beton
B45

2

wapening

=27N/mm
2
= 3,3 N/mm
2
= 15429 N/mm
2
5
= 2 1*10 N/mm
'
=435 N/mm

Deel staal
2
Fe360 fy
= 235 N/mm
5
2
E5
= 2,1 *10 N/mm

- Schematisering van de LEVO-balk, zie figuur 16:

II

3016

fig.16. schematisering LEVO-balk

Voor de vier situaties zijn de M-K-diagrammen als volgt te bepaald, zie bijlage A.
1) Het beton en het staal werken volledig samen
Het diagram is gebaseerd op de evenwichtsmethode. Uitgangspunt hierbij is het rekdiagram.
Procedure bij het opstellen van het M-K-diagram is allereerst het bepalen van het evenwicht.
Hieruit de ligging van de neutrale lijn. Met de ligging van de neutrale lijn en de grootte van de
krachten kan het bijbehorende opneembaar moment worden bepaald. Tevens kan met behulp
van de Jigging van de neutrale lijn de bijbehorende kromming worden bepaald. De helling van
het M-k-diagram is de EI-waarde.
2) Het beton en het staal werken geheel niet samen
Door aan te tonen dat de krommingen van beide onderdelen vrijwel gelijk zijn, is het mogelijk
ditt diagram te bepalen door het optellen van de afzonderlijke M-k-diagrammen van het staal
en het beton, zie bijlage B.

3) Stal en balk
Evenwichtsmethode
4) Betonbalk
Evenwichtsmethode
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Hierdonder zijn de resultaten weergegeven. In de linker kolommen staan de verschillende
fasen van de balk met bijbehorend moment en kromming. In de laatste kolom is met behulp
van de van de helling van het diagram de stijfheid EI bepaald .
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M-k-diagram
400,0E+S

350,0E+S

300,0E+S

_

250,0E+S

E
E

-+-Wi1ec1;98 s3;n.;;;;er;.;119
l. ---geen samenwerl<ing :

z

..~

~ 200,0E+S

1--

alleen staal

I"'"*- alleen be!~ _ __

E 150,0E+S

100,0E+S

50,0E+6

000,0E+O
O,OOE+OO

1,00E-05

2,00E-05

3.00E-05

4,00E-05

5,00E-05

6,00E-05

7,00E-05

8,00E-05

9,00E-05

1,00E-04

k•PP'I (mm-1)

Conclusie die uit de M-k-diagrammen kunnen worden afgeleid:
Zeker in de gebruiksfase: maximale doorbuiging = 0,004*3600 = 14,4 mm en bijbehorende
kromming is 8*14,4/(360Ql'2) = 8,9 * 10-6 mm- 1 is de invloed van het beton op de stijfheid
van de balk zeer klein. De hellingen lopen in beide situaties nagenoeg gelijk. Hieruit zou
geconcludeerd kunnen worden dat het beton overbodig is. Het beton heeft echter wel invloed
bij kantelen van het hoekstaal. Door de excentrische oplegging van de kanaalplaatvloeren op
de balk, ontstaat er buiging in dwarsrichting (zie volgende paragraaf). Hierdoor zal het
hoekstaal naar binnen willen kantelen. Het beton zal dit voorkomen voorkomen. Ook in
brandomstandigheden zal het beton zijn waarde hebben. Doordat het beton als
warmteopslagbron fungeert, zal de brandwerendheid worden verhoogd (zie paragraaf 3.2).
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3.1.2. Buiging in dwarsrichting; formule van von Mises
Door de oplegging van de kanaalplaatvloer op de onderflens van de LEVO-balk zal buiging
optreden in dwarsrichting van de balk. Hierdoor ontstaan in de onderflens spanningen in twee
richtingen. Indien in beide richtingen gelijke spanningen optreden, zullen deze elkaar negatief
be'invloeden. Dit effect zorgt voor een reductie van de draagcapaciteit van de balk.
Bovenin de hoek van het hoekstaal treedt in twee richtingen trek op, zie figuur 17.

Punt

fig.17. spanningen in doorsnede

De spanningen in dit punt kunnen als volgt worden berekend :
Vloeicriterium van von Mises:
O'v

=

~0'1 2 + 0'2 2 -

M1
a 1 = W. :s; fy

0'1 • 0'2

+ 3 · 'i 2 :s; fy

:buiging in lengterichting

I

0'2

M2

=W

:s; fy

:buiging in dwarsrichting

2

= -~s
- :s;

fyr;;
· dwarsnc
· htmg
·
:dwarskracht m
1*t
v3
2
fy = vloeigrens=235 N!mm

T

Voor het bepalen van de spanning cr2 ten gevolge van buiging in dwarsrichting is de
oplegging van de kanaalplaatvloer belangrijk. Uit deze oplegging is de excentriciteit op de
onderflens te bepalen. Bij het bepalen van de excentriciteit speelt de vervorming van het
uiteinde van de kanaalplaat en het uiteinde van de onderflens een belangrijke rol. Numeriek
onderzoek in Duitsland [1] geeft daarover de volgende theorie:
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Er zijn drie mogelijke opleggingen van de plaat op de flens, zie figuur 18:
Situatie 1:
Het overdrachtspunt van de belasting is ter plaatse van het uiteinde van
de onderflens
Situatie 2:
Het overdrachtspunt van de belasting is ter plaatse van het uiteinde van
de kanaalplaat
Situatie 3:
Het overdrachtspunt ligt tussen beide situaties in.

jig.17. drie oplegsituaties kanaalplaatvloer op onderjlens

Voor het bepalen welke situatie optreedt, moeten de hoekverdraaiingen van de kanaalplaat en
van de onderflens worden berekend. Hierbij wordt de invloed van de voeg verwaarloosd.

De hoekverdraaiing van de kanaalplaat volgt uit de formule 1:

formule 1a

De hoekverdraaiing van de onderflens volgt uit formule 2:

formule 2

Voor situatie 1 (belastingsoverdracht op uiteinde fl ens) komt dit neer op de volgende
hoekverdraaiing van de onderflens, formule 2a:
=

1

1
·-·q·l

Eljlens 4

kpv

bjlens 2

.-4

bflens is breedte onderflens
formule 2a

•

Voor situatie 2 (belastingsoverdracht via uiteinde kanaalplaat) komt dit neer op de volgende
hoekverdraaiing van de onderflens, formule 2b:
a is opleglengte
formule 2b
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Als we deze formules invullen voor de LEVO-balk, levert dit:
Voor de hoekverdraaiing van de kanaalplaat, formule 1:
4
Gemiddelde 1200 = 6,68* 108 mm van vier kanaalplaatvloerleveranciers.
Bepalen belasting q = (1,2*Qpb+l,5*Qvb) * 0,5*/kpv= 40,7 kN/m
1
1
40, 7•7200 3
m
= -.
·
= 0 026
'f'/cpv
3 36000 · 6 68 · 108
8
'
'
Voor de hoekverdraaiing van de onderflens, formule 2a:
1
1
400 2
rpjlens,1 =
1
· - · 40, 7 · 7200 •- - = 0,040
4
2 1 · 10 5 * - . 1000. 16 3 4
'
12
Voor de hoekverdraaiing van de onderflens, formule 2b:
Opleglengte a : : : 150 mm
2

rp jlens,I =

l
5

1

2 1 . 10 * - . 1000 . 16 3
'
12

1
(400
)
· · 40,7 · 7200 · - - - 150 = 0,003
2
4

Vervolgens wordt met de volgende toetsingsregels bepaald welke excentriciteit van de
oplegging van de kanaalplaat moet worden meegenomen [l].
toetsing

bijbehorende excentriciteit
e = bflens
e = bflens - (a/2)

fP1cpv ~ fPGJ
fPG2

< fP1cpv < fPG1

e = bflens - a

fP1cpv :::;; fPG2

In dit geval ligt de hoekverdraaiing in tussen de uiterste hoekverdraaiingen van de onderflens
rpG 2 < fP1cpv < rpGJ en dus wordt gerekend met een excentriciteit vane= bflens - (a/2)
De excentriciteit waarmee gerekend wordt is e = 200 - 150/2 = 125 mm
Hierbij wordt de voegvulling verwaarloosd. Door de voegvulling zal de excentriciteit worden
verkleind, dus dit is een veilige benadering.
Vervolgens wordt met behulp van het optredende moment in dwarsrichting de verschilende
spanningen in de onderflens berekend en getoetst. Hieruit zal een bepaalde reductie volgen
voor buiging in lengterichting.
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Controle vloeicriterium van von Mises:
spanningen ten gevolge van het moment in lengterichting

spanningen ten gevolge van moment in dwarsrichting
1
Mi
F·e C2·Q·7200)-125
ai = = -1- =
1
= 10547. Qkpv
Wi -.hi
-· 16i

6

6

schuifspanningen ten gevolge van dwarskracht
1
Q*S F C2·Q·7200)
r=-=-=
=225·Q
/•(
f
16
kpv
f

Controle volgens het schuifspanningscriterium van von Mises

av = ~(9391 · Q)i + (10547 · Q)i -9391·Q·10547 · Q+ 3 · (225 · Q)i = 235
Q,.,,d = 0,0234
Bepalen toelaatbare oppervlaktebelasting bij alleen buiging in lengterichting:

av = ~(9391 · Q)2 + (10547 · Q)i -9391·Q·10547 · Q+ 3 ·(225· Q)i = 235
Q,.,,d = 0,0234

Met behulp van deze waarden kan de reductie van de draagcapaciteit van de LEVO-balk
worden bepaald:

.
. 0,0250 - 0,0234
reducttefactor =
=6 %
0,025 0
Buiging in dwarsrichting heeft een vrijwel te verwaarlozen invloed op de draagcapaciteit van
de balk.
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3.2. Brandwerendheid
In het LEVO-systeem is de LEVO-balk maatgevend in de brandwerendheid. De LEVO-balk
is een geYntegreerde ligger welke nog eens met beton gevuld is. Voor geYntegreerde liggers
geeft NEN 6702 een conservatieve methode voor het bepalen van de brandwerendheid. Er is
echter ook een methode die het warmte-accumulerend effect van het beton en de lagere
temperaturen van het lijf en de boven ten gevolge van het beton meeneemt. Beide methoden
worden hieronder uitgewerkt.

3.2.1.Algemeen- conservatieve methode
Het bouwbesluit stelt eisen aan veiligheid in brandsituaties. Brandwerendheid is in het
Bouwbesluit gedefinieerd als "de tijd gedurende welke een constructie-onderdeel bij
verhitting volgens de standaardbrandkromme weerstand kan bieden aan erop werkende
belasting". De standaardbrandkromme,zie figuur 18 beschrijft het veronderstelde verloop van
de temperatuur in de tijd. Het Bouwbesluit maakt onderscheid tussen de volgende drie soorten
gebouwen: woningen, kantoren/hotels/ziekenhuizen en tunnels/bruggen. Aan de eerste twee
categorien worden eenduidige prestatie-eisen gesteld aan de brandwerendheid. Voor
kantoorgebouwen met de hoogste verdiepingsvloer lager gelegen dan 13 meter geldt een
brandwerendheidseis van 90 minuten. Voor kantoorgebouwen hoger dan 13 meter is dit 120
minuten. Dit is de maximale eis.

2:
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jig.xx. standaard brandkromme
Afhankelijk van de permanente vuurbelasting kunnen deze eisen voor de
hoofddraagconstructie worden verlaagd. Met de vuurbelasting van een gebouw wordt de
hoeveelheid warmte per eenheid van oppervlakte bedoeld, die vrijkomt bij volledige
verbranding van brandmaterialen. Onder permanente vuurbelasting verstaat men de som van
de bijdragen van de materialen die deel uitmaken van de vergunningsplichtige onderdelen van
het gebouw (dus geen plafonds en niet-dragende scheidinpwanden). lndien de permanente
2
vuurbelasting kleiner is dan 100 MJ/m (5 kg vurehout/m) mag de brandwerendheidseis
verlaagd worden met 30 minuten.

28
E.P.A.M.van Alphen -TU Eindhoven - faculteit Bouwkunde - Capaciteitsgroep ConstructiefOntwerpen

DEEL 1- Het LEVO-systeem

Brand is een bijzondere belastingcombinatie. De belastingsfactoren worden gelijk gesteld aan
1,0. De bijzondere belasting Fis gelijk aan 0. Voor de veranderlijke belasting mag de
momentane waarde worden aangehouden. Voor kantoorgebouwen is de momentaanfactor 0,5.
De belasting bij de bijzondere belastingcombinatie brand is dan:
G + L\jl Q = G + L0,5 Q

G is de permanente belasting, Q is de veranderlijke belasting
Bij brand moet de constructie bovendien worden berekend op 20 % van de extreme
windbelasting.
Hieruit volgt dan de belastinggraad TJ. Dit is de optredende belasting bij brand volgens de
bijzondere belastingcombinatie gedeeld door de bij kamertemperatuur maximaal opneembare
belasting. De opneembare belasting is ten minste gelijk aan de belastingen bij
kamertemperatuur, conform de optredende fundamentele belastingcombinatie.
De rekenmethode in NEN 6072 gaat uit van een aantal vereenvoudigde aannamen. Om deze
vereenvoudigingen te compenseren en de resutaten meer in overeenstemming te brengen met
de uitkomsten van brandproeven, is een correctiefactor k ingevoerd. Door deze te
vermenigvuldigen met de belastinggraad Tl ontstaat de gecorrigeerde belastinggraad.
De staaltemperatuur waarbij bezwijken optreedt, beet de kritieke staaltemperatuur. Deze is

~ 11

afhankelijk van de belastinggraad. B"·" = 3 9 ,2 1{( 0,892 5( . )' ·" )- I]+ 482
Vervolgens berekenen we de temperatuur van het stalen profiel bij de vereiste
brandwerendheid. Hiervoor zijn eenvoudige computerprogramma's en daaruit afgeleide
formules beschikbaar. De temperatuur van het staal is afhankelijk van de profielfactor P.
Hierdoor wordt deze methode ook wel de profielfactormethode genoemd. De profielfactor is
de verhouding tussen de aan verhitting blootgestelde oppervlak van het staalprofiel en het
volume.
Aanpak bij toetsing brandwerendheidseis van een stalen balk:
- berekening van de kritieke temperatuur ekr als functie van de gecorrigeerde belastinggraad
- berekening van de staaltemperatuur ea
- toetsing van de brandwerendheid: staaltemperatuur is lager dan de kritieke temperatuur
Dit levert het volgende acht-stappenplan op, zie figuur 19:
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fig. 19. acht-stappenplan toetsing brandwerendheid

De bouwkundige integratie van stalen vloerliggers met een betonnen vloer verhoogt het
gedrag van de constructie bij brand. De stalen constructiedelen worden door hun beschermde
positie slechts eenzijdig verhit in plaats van drie- of vierzijdig. De opwarming verloopt
daardoor trager en de kritieke temperatuur wordt later bereikt. Zonder additionele
bescherming bereiken dergelijke gei'ntegreerde liggers een brandwerendheid van minimaal 30
minuten of zelfs 60 minuten. Een relatief dunne bescherming volstaat om de brandwerendheid
te verhogen tot 120 minuten. Het aanbrengen van eenzijdige bekleding is aanzienlijk
eenvoudiger dan van een drie- of vierzijdige bekleding. Dit betekent een besparing van op de
kosten van brandwerende voorzieningen.
Doordat geintegreerde liggers eenzijdig worden verhit en daardoor de temperatuurverdeling in
de doorsnede niet gelijkmatig is, kan de zojuist genoemde algemene berekeningsmethode niet
optimaal worden toegepast. Het is echter wel mogelijk de brandwerendheid van geintegreerde
liggers op deze wijze te bepalen.
Om de zojuist genoemde berekeningsmethode toch te kunnen toepassen moeten enkele
vereenvoudigde, conservatieve aannamen worden gedaan. Zo wordt de kritieke temperatuur
voor de gehele doorsnede bepaald, uitgaande van de temperatuur van het warmste onderdeel,
namelijk de onderflens. Voor de profielfactor mag de onderflens met breedte b en dikte t

b+2
worden aangehouden P = ( b .
/

·t) .
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Som bepaling brandwerendheid LEVO-balk- profielmethode
Uitgangspunten:
Gebouw met drie bouwlagen, waarvan het nivo van de bovenste verdiepingsvloer lager is
gelegen dan 13 meter: brandwerendheidseis 90 min. lndien de permanente vuurbelasting lager
2
is dan 1OOMJ/m , mag de brandwerendheiseis worden gereduceerd met 30 minuten.
In de constructie, de gevel en andere vergunningsplichtige bouwdelen worden niet-brandbare
materialen toegepast, zodat de brandwerendheidseis wordt gereduceerd tot 60 minuten. De
overspanning van de balk bedraagt 3,60 m. De overspanning van de kanaalplaten bedraagt
2
7,20 m. De veranderlijke belasting is 4,0 kN/m •
Berekening:
1) Optredend moment (brandomstandigheden):
Belasting
= G + 0,5*Q = 4,45 + 0,5*4,00 = 6,45 kN/m2
Dit levert een q-last op van 6,45 * 7,20 = 46,4 kN/m
Hieruit volgt het optredend moment tijdens brand
2
Mbrand = (1/8)*46,4* 3,6 = 75,2 kNm
2) Opneembaar moment
Mu= Wp 1*cry = 320,4 kNm (zie M-k-diagram, paragaraaf 3.1.1)
3) Bepalen van de belastingsgraad:
Tl = Mbrand I Mu = 0,23
4) Voor driezijdig verhitte profielen wordt correctiefactor K = 0,7 (conservatief, want het
profiel wordt maar aan een zijde verhit in plaats van drie zijden)
Gereduceerde belastingsgraad = TlK = 0,16

1f( 0,8925( l

5) Bepalen kritieke staaltemperatuur B*' = 39 ,2 I

K • T/

6) De profielfactor P = (b+2t)/bt = (400+32)/(400*16) = 68 m·

) 3 846 ) - 1] + 482 = 763 °C
'

1

7) De gemiddelde temperatuur van de onderflens na 60 minuten is te bepalen met de volgende
formule[2]: B,, = 815-4,1·t,,=815 -4,1*16=750°C. Dit wordt in deze methode
aangehouden van de gehele staaldoorsnede.
De gemiddelde temperatuur van de onderflens na 90 minuten is te bepalen met de volgende
formule[2]: B,, = 915-2,2 · t,, = 915 - 2,2*16 = 880°C.
8) De conclusie hieruit is dat een brandwerendheid van 60 minuten haalbaar is ( B,, ~ B0 ,c,).
Voor een brandwerendheid van 90 minuten zal een dunne brandwerende bekleding van de
onderflens nodig zijn.
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De methode met de profielfactor houdt geen rekening met het warmte-accumulerend
vermogen van het beton en de relatief lagere temperatuur in lijf en bovenflens. Dit leidt tot
een onderschatting van de brandwerendheid en daarmee tot een niet-optimaal ontwerp.
Een betere bepaling van de brandwerendheid van onbeklede gelntegreerde liggers is mogelijk
met behulp van computerprogramma's die gebaseerd zijn op de eindige-elementen methode.
Onderzoek hiema is vertaald in de volgende methode.

3.2.2.Methode gebaseerd op EEM
Voor open profielen volgt uit computerberekeningen gebaseerd op de eindige elementen
methode <lat zowel de afmetingen van het staalprofiel als de breedte van de onderflens
nauwelijks invloed hebben op de temperatuurverdeling in het profiel. De gemiddelde
temperatuur van de onderflens hangt alleen af van de dikte van de onderflens lu, zie tabel 1a.
Vervolgens bestaat er een tabel voor het temperatuurverloop in het lijf, zie tabel 1b. Hierbij
wordt het profiel opgedeeld in een aantal delen, zie figuur 20.
brandwerendheid
gemiddelde temperatuur onderflens
30 minuten
Bu = 610-10,7 ·tu+ 0,125 ~tu 2
60 minuten
Bu =815-4,l·tu
90 minuten
Ou= 915-2,2·tu
120 minuten
Bu = 970-1,2 •tu
Tabel la Bepaling gemiddelde temperatuur onderflens
afstand x

tijdsverloop
60min
650°C
400°C

120 min
90min
0 mm~~·
780°C
860°C
40mm
450°C
610°C
75mm
400°C
90mm
400°C
*** ew moet voor x=O worden verhoogd met (75-5tw), 1w is de dikte van het lijf
Tabel 1b Bepaling temperatuurverloop ew in het lijf van open profielen
30 min
400°C

-- - --- -- - -~

r;======;i

''
'
'

__________ . :

1

~ ------ --- -

'
''

• • •

:_ ______J _x
_

:

fig.20. profie/opdeling
Het lijf wordt dus is delen gesplitst. Aan de hand van de temperaturen is de gereduceerde
vloeigrens van ieder profieldeel te bepalen. Met deze gegevens kan het uiterst opneembaar
plastisch moment worden bepaald. Deze waarde moet kleiner zijn dan het optredende moment
om de vereiste brandwerendheid te halen.
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Stappenplan:
- bepalen uiterst opneembaar plastisch moment
- bepalen optredend moment
- toetsing Mbrand :S Mu
Dit levert het volgende vijf-stappenplan op, zie figuur 21 :

staaltemperatuur profieldelen

ei

~

optredend moment brandMbrand

J.

i
reductie vloeigrens

~i

controle Mbrand

< MpI,cj>

i
opneembaar moment (plastisch) MpI,cj>

r------.

fig.21 . vijf-stappenp/an toetsing brandwerendheid

Som bepaling brandwerendheid LEVO-balk- EEM-methode
Uitgangspunten:
Zelfde gegevens als in paragraaf 3.2.1.
1) De temperatuur van de onderflens:
Bu =815-4,l · tu =815-4,1*16=749°C
De temperatuur van het lijf volgt uit tabel 1b:
x=O ew = 650 + 5*(15-tf) = 650 + 5*(15-16) = 645 °C
x=40 ew = 400 c
2) Bepalen reductiefactoren <i>i per onderdeel:
De vloeigrens van staal neemt af bij temperaturen boven 400°C. Het verband tussen de
vloeigrens bij een temperatuur ea en die bij kamertemperatuur luidt:
f y.o
1,03
B0 - 482
26
If/= f y.20 = (eP + 1)°'
met /3 = 39,2
fy;0
fy;2o
\jl

vloeigrens bij een staal temperatuur ea
vloeigrens bij kamertemperatuur (20°C)
temperatuurafhankelijke correctiefactor op de vloeigrens
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3) Bepalen uiterst opneembaar plastisch moment Mi per onderdeel, zie tabel 2a
Allereerst zal de halveringslijn moeten worden bepaald op basis van de plasticiteitstheorie:
x -= 41 mm vanaf de onderzijde van de bovenflens
staaltemp
bovenflens <400
lijf (1)
<400
lijf- druk
<400
lijf- trek
<400
lijf (2)
523
wapenmg 320
onderflens 749

reductie <?i vloeisp.
235
1
1
235
l
235
l
235
0,73
235
1,0
435
0,18
235

opp. Ai
5040
4480
32*x
(140-x)*32
1280
603
6400

xi,o
187,5
110

20
22
8

Ni
1184
(1053)
308
744
220
262
271

xh,i
48,5

Mi
57,4

20,5
49,5
119
117
147

6,3
36,8
26,2
30,7
39,8

totaal

197,2 kN

tabel 2a Bepaling uiterst opneembaar plastisch moment
4) Optredend moment (brandomstandigheden):
Belasting
= G + 0,5*Q
= 4,45 + 0,5*4,00 = 6,45 kN/m2
Dit levert een q-last op van 6,45 * 7,20 = 46,4 kN/m
Hieruit volgt het optredend moment tijdens brand
2
M = (1/8)*46,4* 3,6 = 75,2 kNm.
5) Conclusie: Mbrand::::; Mu : De balk bezit een brandwerendheid van 60 minuten zonder extra
brandwerende bekleding. Er moet echter wel gekeken worden naar lokaal bezwijken. Doordat
de onderflens wordt verhit zal de onderflens meer gaan vervormen. Hierdoor zou de
kanaalplaatvloer naar beneden kunnen komen. Door de grotere vervorming van de flens zal
het punt waar de belasting wordt afgedragen naar binnen verschuiven. Ook zorgt de
koppelwapening ervoor dat de kanaalplaatvloer niet naar beneden valt. Deze effecten hebben
een positieve bijdrage op de brandwerendheid van de balk.
Doordat aan de brandwerendheidseis ruim wordt voldaan wordt gekeken of de balk bij grotere
gebouwhoogten ook nog voldoet.
Het nivo van de bovenste verdiepingsvloer is hoger gelegen dan 13 meter:
brandwerendheidseis 120 min. Ook hier wordt 30 minuten gereduceerd door de lage
permanente vuurbelasting.
De temperatuur van de onderflens:
1) De temperatuur van de onderflens:
()u = 915-2 ' 2·t u = 915 -2 ' 2*16 = 880 °C
De temperatuur van het lijf volgt uit tabel 1b:
x=O ew = 780 + 5*(15-tf) = 780 + 5*(15-16) = 775 C
x=40 ew = 450 c
x=75 ew = 400 c
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Bepalen reductiefactoren <pi per onderdeel:
Bepalen uiterst opneembaar plastisch moment Mi per onderdeel, zie tabel 2b
Allereerst zal de halveringslijn worden bepaald op basis van de plasticiteitstheorie:
x -= 22,7 mm vanaf de onderzijde van de bovenflens
staaltemp
bovenflens <400
<400
lijf (1)
lijf- druk
<400
lijf- trek
<400
lijf (2)
425
lijf (3)
615
wapening 450
onderflens 880

reductie
1
1
1
1
0,98
0,42
0,94
0,07

vloeisp.
235
235
235
235
235
235
435
235

opp.Ai
5040
3360
32*x
(105-x)*32
1120
1280
603
6400

xi,o
187,5

Ni
1184

xh,i
30,2

Mi
35,8

-

171
619
258
126
247
105

11,4
41,2
99,8
137,3
135,3
165,3
totaal

1,9
25,5
25,7
17,3
33,4
17,4
157,0 kN

20
22
8

label 2b Bepaling uiterst opneembaar plastisch moment

4) Optredend moment (brandomstandigheden):
Belasting
= G + 0,5*Q
= 4,45 + 0,5*4,00 = 6,45 kN/m2
Dit levert een q-last op van 6,45 * 7,20 = 46,4 kN/m
Hieruit volgt het optredend moment tijdens brand
M = (1/8)*46,4* 3,62 = 75,2 kNm.
5) Conclusie Mbrand::;; Mu. Dit voldoet nog steeds ruim. De balk bezit een brandwerendheid
van ruim 90 minuten zonder extra brandwerende bekleding.
Doordat de temperatuur in de onderflens hoog is (880°C) is de vloeigrens hier gereduceerd tot
7 % van de oorspronkelijke vloeigrens, 235*0,07 = 16 N/mm2. Hierdoor zal de onderflens
vrijwel geen belasting meer kunnen opnemen. De kanaalplaatvloer hangt vrijwel geheel aan
de koppelwapening. Deze moet hierop berekend zijn.
Op te nemen belasting per koppelwapeningstaaf, zie figuur 22:
Belastingoppervlak = 1,2 * 3,6 = 4,3 m2
Belasting tijdens brand = 6,45 kN/m2
Afschuifkracht (dwarskracht) = oppervlak * belasting. = 28 kN
Opneembare schuifspanning 435/ ...J3 = 251 N/mm2
Benodigd oppervlak wapeningsstaaf : 28000 I 251 = 112 mm2.
Dit komt neer op 1wapeningsstaafrond12 (As= 113 mm2)
Dus een brandwerendheid van 90 minuten is zonder bekleding haalbaar.

fig.22. koppelwapeningsstaaf
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Hoofdstuk 4
Stabiliteit LEVO-systeem
LEVO-systeem
varianten
stabil iteit/trekband

dragende wanden
kanaalplaatvloeren

LEVO-blokje
toleranties/oplegging

tussenbalk (eventueel LEVO-balk
niet star ondersteunde
kanaalplaatvloeren

4.1. Stabiliteit algemeen
Stabiliteit in de prefabgebouwen kan op verscbillende manieren worden verzorgd.
- Stabiliteit door kem
- Stabiliteit door (gevel-)wanden
- Stabiliteit door momentvaste verbinding (bv. 7t-frame)
We beperken ons tot de siti.latie waarbij de stabiliteit van bet gebouw door wanden wordt
verzorgd.
De primaire constructieve functie van een vloer in een gebouw is bet afdragen van de verticale
belasting naar de ondersteuningen. Een tweede functie van een vloer zal schijfwerking zijn,
waarbij borizontale belastingen ten gevolge van wind en scbeefstand naar de stabiliserende
elementen van bet gebouw worden overgedragen. Voor een uit geprefabriceerde elementen
opgebouwde vloer kan deze schijfwerking worden gerealiseerd door bet aanbrengen van een
druklaag van gewapend beton op de vloerelementen of door een combinatie van met mortel
gevulde voegen tussen de vloerelementen en een doorgaande trekband. De vloerschijf draagt
de borizontale windbelasting af aan de stabiliteitselementen.
Doordat de vloer als schijf werkt, kan de vloer kracbten in bet borizontale vlak afvoeren naar
de stabiliserende onderdelen van bet gebouw. Om als windligger en stabiliteitsschijf te
kunnen functioneren moet de vloer over voldoende sterkte en stijfheid beschikken om de
optredende momenten, dwarskracbten en normaalkracbten in bet vlak van de vloer op te
kunnen nemen. Een uit kanaalplaten opgebouwde vloer is onder bepaalde voorwaarden in
staat om als windligger te fungeren. De vloer kan worden opgevat als een verzameling
aaneensluitende, drukvaste elementen. Door de windbelasting en de belasting door
scbeefstand willen de kanaalplaten uit elkaar gaan staan zie figuur 23.

1rrrrrrrrrrrrrrr1
fig.23. waaier en trekbandwapening
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Om dit te voorkomen dient een doorlopende trekbandwapening aanwezig te zijn. In de
vloerschijf zal een drukboog en trekband ontstaan, zie figuur 24.

1111111111111111111111 11
hamerkop
sparing

stabiliteitswand

drukboog

horizontale koppeling
I

I

I
I

I
I

- - - _J._ - -

verankering

_..J_ __ - -

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

.L.- - - - .J_ - - - - L- - - _.J _ - - - - L - - - - .1- - - - - L - - - -

trek band

fig.24. trekband & drukboog, horizontale koppeling, hamerkopsparing

Om te voorkomen dat de vloerplaten loskomen van de wand (door windzuiging of
scheefstand) moeten tussen kanaalplaatvloeren en wanden schamierende verbindingen
gemaakt worden (de horizontale koppeling), zie figuur 25.
Daar de vloer als schijf gaat werken, ontstaat tussen de vloerplaten en de stabiliserende
wanden ten gevolge van dwarskracht een schuifspanning. Om deze schuifspanning over te
brengen wordt gebruik gemaakt van zogenaarnde hamerkopsparingen met koppelwapening,
zie figuur 26. Deze zorgen voor de schuifkoppeling van de vloerschijf aan een wand. Indien
tussen kanaalplaten onderling grote schuifspanningen aanwezig zijn, kan het ook nodig zijn
dat de vloerplaten onderling moeten worden gekoppeld door middel van wapening (bv.
beugel).

fig.25. horizontale koppelwapening

fig.26. hamerkopsparing met wapening
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Indien de breedte-overspanning van het gebouw te groot wordt om in een keer te overspannen,
zal gebruik moeten worden gemaakt van een tussenbalk. Om in deze situatie schijfwerking te
verzekeren moeten de kanaalplaatvloeren worden doorgekoppeld over/door de balk. Dit om de
algehele samenhang van de hoofddraagconstructie te verzorgen, de normaaltrekkrachten ten
gevolge van windzuiging (en scheefstand) over te brengen en om een verbinding van een
hoofdtrekband in de middenbalk tot stand te brengen. Dit alles is alleen van toepassing indien
geen druklaag wordt toegepast.
Er kan ook worden gekozen voor een druklaag om het draagvermogen te vergroten. Om
tevens als windligger en stabiliteitsschijfte kunnen fungeren moet de druklaag met een
kruisnet worden gewapend. Nadeel van een druklaag is het storten op de bouwplaats (niet
wenselijk bij prefab) en de gewichtstoename. In sommige gevallen is een druklaag echter
noodzakelijk. Stabiliteit door een druklaag wordt hier buiten beschouwing gelaten.
In het nu volgende deel wordt ingegaan op de overeenkomsten en verschillen tussen stabiliteit
in het algemeen en stabiliteit volgens het LEVO-systeem.

4.2. Stabiliteit LEVO-systeem
Het LEVO-systeem ontleend zijn standzekerheid aan dragende gevelwanden en
kanaalplaatvloeren met trekband als schijf.
We bekijken twee mogelijke windbelastingen: wind loodrecht op de langsgevel en wind
loodrecht op de kopgevel (evenwijdig aan langsgevel), zie figuur 27.
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fig.27.stabiliteit vloerschijf
De horizontale windbelasting loodrecht op de langsgevel komt op de gevelwanden. Op de
wanden zijn de kanaalplaatvloeren opgelegd. De wanden zijn losgehouden van de vloerplaten
van de onderliggende verdieping (niet van de opliggende vloer) en staan op de LEVO-blokjes.
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De windbelasting op de wand zal dus gedeeltelijk als als q-last worden ingeleid (ten gevolge
van wrijving van de bovenopliggende vloer) en gedeeltelijk als "puntlasten" door het blokje.
De verhouding tussen de twee belastingen is afhankelijk van de wrijvingconstante tussen de
plaat en de wand, welke weer afhankelijk is van de aanwezige belasting op de vloerplaat (Hoe
meer verticale belasting, hoe groter de drukkracht tussen wand en vloer, hoe meer
schuifkracht kan worden opgenomen).
Doordat de langsvoegen tussen de kanaalplaten zijn gevuld zal door de aanwezige krachten in
de vloerschijf een drukboog ontstaan. Daar aan de rand trek optreedt (spatkrachten drukboog),
zal een verankerde trekband noodzakelijk zijn om het op de vloerschijf aanwezige moment op
te nemen. Bij het LEVO-systeem wordt er niet een in het werk gestorte trekband aangebracht,
maar is deze trekband in de wand geYntegreerd. De trekband loopt door de wanden (boven- en
onderliggende wand), in het blokje naar de volgende wand, zie figuur 28. Het LEVO-blokje
wordt met een stek-dook verbinding gekoppdd aan de onderstaande en bovenstaande wand.
Hierdoor vormen alle wanden een geheel en is de trekband voorzien. De kanaalplaatvloeren
worden opgesloten tussen de LEVO-blokjes.
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fig.28. trekbandwapening

Op deze wijze wordt de horizontale windbelasting naar de stabiliserende wanden in de
kopgevel gebracht. Deze wanden zullen de belasting verder afvoeren naar de fundering. De
horizontale koppelwapening, nodig voor de verbinding van wand en vloer, steekt uit het
blokje en wordt in de langsvoeg van de kanaalplaat aangebracht, zie figuur 28.
lndien de LEVO-balk (of een andere balk) wordt toegepast, worden ter plaatse van de
tussenbalk de kanaalplaten gekoppeld om de horizontale krachten over te brengen. Voor het
aanbrengen van de horizontale koppelstaven is in de LEVO-balk om de 1,2 meter een buisje
ingestort. De koppelstaven worden in de langsvoegen aangebracht, zie figuur 29 en foto in
paragraaf 2.4.2.
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fig.29. doorkoppelwapening LEVO-balk

Indien wind loodrecht op de kopgevel staat, zal de horizontale belasting rechtstreeks
afgedragen worden aan de gevel, zie figuur30. Afhankelijk van sparingen in de gevel, zal de
gevel de belasting afdrag en aan de fundering.

DODD
)

H~l l l l l l l l l l l l l l l l

DODD
DODD

fig.JO. wind loodrecht op de kopgevel zijaanzicht en bovenaanzicht
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4.3. Berekening stabiliteit LEVO-systeem
4.3.1. Berekening schijfwerking vloeren
Procedure:
1] bepalen belasting
2] schijfwerking vloerplaten
3] berekenen stabiliteit wind loodrecht op langsgevel
4] berekenen stabiliteit wind loodrecht op kopgevel (evenwijdig aan langsgevel)
5] krachtsverdeling wanden & LEVO-blokjes (Technosoft)
Standaard kantoorgebouw,zie figuur 31:

A

L x B = 43200 mm x 14400 mm
H
= 3 x 3500 = 10500 mm

bovenaanzicht

zijaanzicht

B
I

:oo D

D :
: DD DD:
:DD DD :
I

2

6 x 7.2 = 43 2 meter

fig.31. standaard LEVO-kantoor
Beschrijving
Dakvloer en verdiepingsvloeren:
De dakvloer en de verdiepingsvloeren zijn systeemvloeren van het type kanaalplaat, opgelegd
op dragende betonwanden
Stabiliteit:
De stabiliteit van het gebouw wordt verzorgd door de prefab gevelwanden en de schijfwerking
van de vloerplaten.
Veiligheidsklasse 3; referentieperiode 50 jaar; 'V = 0 dus reductiefactor 'Vt= 1,
gebied II onbebouwd
Uiterste grenstoestand:
Yr,g = 1,2 (gunstig)
Yr,g = 0,9 (ongunstig)
Yr,q = 1,5
Voor de bruikbaarheidsgrenstoestand zijn alle y-factoren gelijk aan 1.
Belastingen
Dakvloer
permanente belasting
kanaalplaat 200 mm
dakbedekking, isolatie, plafond en leidingen

veranderlijke belasting
sneeuw

2

3,30 kN/m
2
0,35 kN/m2
3,65 kN/m
0,56 kN/m

2
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Verdiepingsvloer

permanente belasting
kanaalplaatvloer 200 mm
afwerkvloer
plafond en leidingen

2

3,30 kN/m
2
1,00 kN/m
0.15 kN/m~
2
4,45 kN/m

veranderlijke belasting
kantoorbelasting (personen, meubulair,aankleding)

4,00kN/m

Bepaling windbelasting
*Wind loodrecht op langsgevel (as 1)
Prep = Cdim * Cindex * Ceq * ~i * Pw
cdim = 0,90 (b=43,2m en h=10,5m)
cindex = 0,8 en 0,4 (winddruk, windzuiging)
cindex = 0,04 (windwrijving)
Ceq=~i= 1,0
2
Pw = 0,91 kN/m
Prep
winddruk
windzuiging
windwrijving

0,66 kN/m
2
0,33 kN/m
2
0,033 kN/m

*Wind loodrecht op kopgevel (as A)
cdim = 0,94 (b=14,4m en h=l0,5m)
cindex = 0,8 en 0,4 (winddruk, windzuiging)
cindex = 0,04 (windwrijving)
Ceq = ~i = 1,0
2
Pw = 0,91 kN/m
Prep
winddruk
windzuiging
windwrijving

0,68 kN/m
2
0,34 kN/m
2
0,034 kN/m

2

2

2

4.3.2. Berekening schijfwerking vloeren
De vloerplaten worden geschematiseerd als een ligger op twee steunpunten met overspanning
van 43,2 meter. De trekbandwapening loopt in de wand door het LEVO-blokje in de volgende
wand. De berekening verloopt gelijk aan de standaardberekening van trekbandwapening.
Bepaling belasting voor standaard verdiepingsvloer ten gevolge van wind
q-last tgv winddruk 1,5 (= Yr,g) * 0,66 * 3,5 (= verdiepingshoogte)
q-last tgv winddruk 1,5 (= Yr,g) * 0,33 * 3,5 (= verdiepingshoogte)
to tale windbelasting op ligger (q 1igger)
=

3,47 kN/m
1.73 kN/m
5,20 kN/m
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Bepaling belasting voor standaard verdiepingsvloer ten gevolge van scheefstand (alleen 1e
orde), zie figuur 32.

a
fig.32. scheefstand

N 1 = 3,6 * (2*(1,2*4,45+1,5*4,00)+1 *(1,2*3,65+1,5*0,56))
eigen gewicht wanden
0,15 * 24 * 3,5 * 2

= 100 kN/m
= 25 kN/m
125 kN/m

N 2 = 3,6 * (1*(1,2*4,45+1,5*4,00)+ 1*(1,2*3,65+1,5*0,56))
eigen gewicht wanden
0,15 * 24 * 3,5 * 1

=60kN/m
= 13 kN/m
73 kN/m

Voor de factor a wordt een waarde van 0,004 (1/250) aangehouden
Hi= 0,004 * (125+73) = 0,8 kN/m
Bepaling moment op ligger:
2
Mwind =
(1/8) * qligger * /2 =(1/8)* (5,2+0,8) X 43,2 = 1400 kNm

Bepalen hoeveelheid trekbandwapening:
Uitgangspunt is <lat de drukdiagonaal onder een hoek van 45° loopt, de wapening FeB500is en
de hoogte van de drukboog gelijk is aan 0,8 maal de hoogte van de ligger:
3

2

Atrekband = Mwind I ( z x fJ = 1400 I (0,8 x 14,4 x 435 x 10" ) = 279 mm
Om niet te veel rek te laten ontstaan (lagere spanning toelaten) wordt gekozen voor wapening
2
4 0 12 (452 mm ), zie figuur 33.

2<j> 12

2<j> 12

fig.33. trekbandwapening
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Voor de horizontale koppeling is benodigd:
3
2
Akoppeling = (Yr,q x Qwindzuiging x Agevetdee1) I fa= 1,5 x 0,4 x (3,6 x 3,5) I 435 x 10- = 17 mm
Hiervoor zal een praktische wapening worden gekozen.
Voor de koppeling tussen de vloerschijf en de stabiliteitswanden aan beide uiteinden wordt
een hamerkopsparing worden toegepast:

Bepaling dwarskracht, schuifspanning en benodigde wapening:
Vwind =
(1/2) X Qugger XI= (1/2) X 6,0 X 43,2 = 130 kN
3
2
-rd
=
(Yr.q x Vwin~ I (bx h) = 1,5 x 130 x 10 I (14400 x 200) = 0,07 N/mm
,
3
2
Ahles
=
(2 x Vwin~ I (H x f) = 2 x 130 x 10 I 14400 x 0,5 = 36 mm Im
waarin f de wrijvingsfactor is: plaat-wand f = 0,5, plaat-plaat f= 1,0
2
In totaal is dat gelijk aan 520 mm per kopgevel: 2 hamerkopsparingen 2 016

4.3.3. Berekening stabiliteit wind loodrecht op langsgevel
Hierbij gaat het om de gevelwanden op as A en B (dikte 150 mm).
Er moet voorkomen worden dat er bij extreme windbelasting trekspanningen optreden in de
stabiliteitswanden (kantelen voorkomen), zie figuur 34.
Het opneembare moment bestaat uit het eigen gewicht van de wanden en uit een belasting uit
de vloerplaten. Vanwege de koppelingen met de vloerplaten wordt aangenomen dat er een
gelijkmatig verdeelde belasting op de wanden aanwezig is van een halve kanaalplaatbreedte
(=600mm).

fig.34.stabiliteit kopgevel

Opneembaar moment:
Qdakvloer (pennanente belasting)
Qverdieping (pennanente belasting)
eigen gewicht wanden
Mopneembaar

= 3,65 * 0,6 = 2,2 kN/m
= 4,45 * 0,6 = 2, 7 kN/m
= 3 * (24 * 0,15 *3,5 * 7,20) = 272 kN

= 0,9 X (0,5 X 7,20 X 272 + 0,5

X

2

(2,2 + 2 X 2,7) X 7,20 = 1059 kNm
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Het optredende windmoment:
Voor het tweede orde effect wordt een factor 1, 15 aangenomen.
Aangenomen wordt dat de totale windbelasting evenredig verdeeld over de vier
stabiliteitswanden. Dus iedere stabiliteitswand neemt 25 % van de windbelasting op.
Winddruk + windzuiging :

Yr,q x (0,66 + 0,33) x verdiepingshoogte x gebouwlengte = 1,5 x 0,99 x 3,50 x 43,2 = 225 kN
De bovenste verdieping heeft de helft van het oppervlak:: 112 kN
Per stabiliteitswand komt dit neer op het volgende schema:
Windwrijving (per wand) op het dak:: (l/4)*0,033 * 43,2 * 14,4 = 5,1 kN
Windwrijving op de gevel: (1/2) * 0,033 * 14,4 = 0,24 kN/m

Het optredende windmoment is uiteindelijk:
2
Moptredend = 0,25 X 1,15 X (3,5*225+7,0*225 + 10,5*(112+5,l)) + 0,5*10,5 *0,24 = 1046 kNm
Conclusie: Moptredend < Mopneembaar- Dus stabiliteit voldoet.
Door de grote lengte van het gebouw zal het gebouw bijna willen gaan kantelen. Om het
gebouw stabieler te mak:en kunnen dikkere wanden worden toegepast, door vertanding de
langsgevel mee te laten doen of door een extra stabiliteitswand te plaatsen in het gebouw.
Anders eventueel toepassen van trekpalen.

4.3.4. Berekening stabiliteit wind loodrecht op kopgevel
Hierbij gaat het om de gevelwanden op as 1 en 2 (dikte 150 mm). Ook hier wordt de
stabiliteitsgevel (in dit geval de langsgevel) opgesplitst in losse delen. Ieder stabiliteitsdeel
neemt 1112 van de totale windbelasting op. Voor de schematisering van de gevel zie
toegevoegde bijlage.

fig.35. stabiliteit /angsgevel
Het opneembaar moment bestaat uit het eigengewicht van de wanden en de permanente
belasting van de vloerplaten.
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Opneembaar moment:
qdakvloer (permanente belasting)
qverdieping (permanente belasting)
eigen gewicht wanden
Mopneembaar

= 0,9 X (0,5

X

= 3,65 * 3,6 = 13,1 kN/m
= 4,45 * 3,6 = 16,0 kN/m
= 3 * (24 * 0,15 *3,5 * 7,20) = 272 kN

7,20 X 272 + 0,5

X

2

(13,1 + 3 X 16,0) X 7,20 = 2563 kNm

Moptredend

Winddruk + windzuiging :

Yr,q x (0,68 + 0,34) x verdiepingshoogte x gebouwbreedte = 1,5 x 1,02 x 3,50 x 14,4 = 77 kN
De bovenste verdieping heeft de helft van het oppervlak: 39 kN
Windwrijving (per wand) op het dak: (1/12)*0,033 * 43,2 * 14,4 = 1,7 kN
Windwrijving op de gevel: (1/6) * 0,033 * 43,2 = 0,24 kN/m
Het optredende windmoment is uiteindelijk:
2
= (1/12) X 1,15 X (3,5 * 77 + 7,0 * 77 + 10,5 * (39+1,7))+0,5*10,5 *0,24= 131 kNm

Moptredend

Moptredend « Mopneembaar

en dus treedt er in <lit geval geen trek op.

Hiermee is de stabiliteit aangetoond.
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Hoofdstuk 5
Draagcapaciteit kanaalplaatvloeren in gelntegreerde constructies
Hier wordt een korte samenvatting gegeven van het onderzoek naar de draagcapaciteit van
kanaalplaatvloeren in gelntegreerde constructies. Dit onderzoek z.al in deel 2 uitvoerig worden
behandeld.
In Scandinavie is experimenteel onderzoek verricht naar de dwarskrachtcapaciteit van
kanaalplaatvloeren welke tweezijdig niet-star zijn ondersteund (kanaalplaatvloer aan beide
zijden op balken opgelegd), zie figuur 36. Hieruit is gebleken dat bij die proeven de
dwarskrachtcapaciteit van deze platen met 30 tot 60% afneemt in vergelijking met star
ondersteunde kanaalplaatvloeren, zie figuur 37. Dit is in hoofdz.aak het gevolg van een
verhinderde verschuiving van de kanaalplaatvloeren ten opzichte van de balk. Hierdoor
ontstaat een lijnvormige schuifstroom welke zich vooral manifesteert in de smalste doorsnede;
het lijfvan de kanaalplaat, zie figuur 38. Deze schuifstroom veroorzaakt dus schuifspanningen
in de ribben van de kanaalplaat. Deze spanningen zijn extra ten opzichte van star
ondersteunde kanaalplaatvloeren en reduceren de draagcapaciteit van de kanaalplaatvloer. Met
reductie van de draagcapaciteit wordt bedoeld dat als gevolg van de extra spanningen minder
belasting op de plaat toelaatbaar is.

wand

fig.36. tweezijdig niet-star ondersteund

fig.37. tweezijdig star ondersteund

fig.38. ontstaan van schuifstroom bij tweezijdigjlexibel ondersteunde kanaalplaatvloer
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Vervolg op <lit onderzoek is een kanaalplaatvloer eenzijdig star, eenzijdig niet star
ondersteund (kanaalplaatvloer aan een zijde opgelegd op een wand en aan een zijde op een
balk), zie figuur 39. Door rotatie van de opleggingen ten opzichte van elkaar zullen door
wringing extra spanningen in de kanaalplaatvloer ontstaan, zie figuur 40. Ten opzichte van de
situatie waarbij de kanaalplaat tweezijdig niet star wordt ondersteund heeft <lit opnieuw een
reductie van de draagcapaciteit van de plaat tot gevolg.

wand

.fig.39. eenzijdig niet-star, eenzijdig star ondersteund

ligger
tQ'()O 0 O·C>Oi

~ ~chuifstroom

o

rotatie 0

1n

doorsnede

fig. 40. ontstaan van schuifstroom ten gevo/ge van wringing

Met behulp van een numeriek model is de orde van grootte van de wringspanningen bepaald.
Uiteindelijk is er een spreadsheet ontwikkeld voor de draagcapaciteit van kanaalplaatvloeren
bij verschillende oplegging. Met behulp van <lit spreadsheet zal in het volgende hoofdstuk
bepaald worden wat het effect is op kanaalplaatvloeren in het LEVO-systeem. Voor verdere
detail wordt verwezen naar deel 2 van het verslag.
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Hoofdstuk 6
Effect niet-star-ondersteunde kanaalplaatvloeren in LEVO-systeem
wand

In dit laatste hoofdstuk is de invloed van de ongelijke rotaties van de uiteinden van de
kanaalplaten ten gevolge van de oplegging in het LEVO-systeem bekeken. Uitgangspunt is
een standaard overspanning van de LEVO-balk van 3,60 meter en een overspanning van de
vloerplaten van 7,20 meter. Deze gegevens zijn in het (zelf) ontwikkelde spreadsheet
ingevoerd. Hier wordt de uiteindelijke hoofdtrekspanning in de ribbe van de kanaalplaat
bepaald.
Conclusie is dat de hoofdtrekspanning in de ribbe toeneemt ten gevolge van de
oplegcondities. Echter de hoofdtrekspanning zal de maximaal toelaatbare hoofdtrekspanning
niet overschrijden. Oorzaak zit in de relatief kleine overspanning van de balken. Hierdoor zal
de doorbuiging van de balk klein blijven en het verschil in rotatie tussen de
kanaalplaatvloeruiteinden ook klein. Dit is de oorzaak van de relatief lage schuifspanning ten
gevolge van wringing. Ook de schuifstroom die ontstaat ten gevolge van de verhinderde
verschuiving van de platen ten opzichte van de balk zal door de kleine overspanning relatief
klein blijven. Hierdoor zal de reductie van de draagcapaciteit in vergelijking met star
opgelegde platen klein zijn.

ftensdikte 1
ftensdikte 2
ftensdikte 3
!lenslengte 1
ftenslengte 2

t1
12
!3
11
12

gesommeerde breedte ribben
betonkwaliteit kpv

E-modulus kpv
aantal voorspanstrengen
diameter strengen

voorspanning
voorspanning na 50 jaar
betonkwaliteit kpv bij afspannen
dikte voeg
betonkwaliteit voegwl ing
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oorspronkelijke dwarskrachtcapacitiet
normaalspanning tgv voorspanning

113E+3 N

Vd,u
cr1

0,66 N/mm

oppervlaktebelasting tgv eg

Oe

0,004 N/mm2

oppervlaktebelasting tgv vb

Ovb

0,006 N/mm2

afschuifspanning in web tgv eg+vb
belasting op ligger tgv eg kpv

t1,tot
qe

25,8 N/mm

bijkomende belasting op ligger

qvb

45,4 N/mm

totale belasting op ligger
schuifstroom tgv ligger
schuifspanning in dwarsrichting

qtot
v

71,2 N/mm
60,0 N/mm
0,8 N/mm2

doorbuiging ligger x=1200

0,80 N/mm2

t2
w(1200)
f

factor tgv buiging vd doorsnede
schuifspanning tgv wringing

t1,wrin

hoofdtrekspanning (ongereduceerd)

cr1

4,0 mm
1,00 0,4 N/mm2

hoofdtrekspanning (reductie t2)

cr1
hoofdtrekspanning (reductie t2 en t1 ,wrin cr1
maximaal toelaatbare trekspanning
unity check

Voor de beschrijving van de berekening met het spreadsheet, zie deel 2.
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Hoofdstuk 7
Conclusies & vervolgonderzoek
7.1. Conclusies
LEVO-systeem
varianten
stab ii iteit/trekband

dragende wanden

LEVO-blokje

kanaalplaatvloeren

toleranties/oplegging

tussenbalk (eventueel LEVO-balk
niet star ondersteunde
kanaalplaatvloeren

lndien we kijken naar de diverse aspecten van het LEVO-systeem (zie figuur 41) -het blokje,
de balk en de stabiliteit- kan gesteld worden <lat inzicht is verkregen in de werking van het
systeem. De balk is getoetst op de invloed van het beton met betrekking tot constructieve en
brandwerende eisen. De stabiliteit van het systeem is op een eenvoudige wijze getoetst. Ook is
de gereduceerde draagcapaciteit van de kanaalplaatvloeren in het LEVO-systeem
gecontroleerd. Onderzoek naar het LEVO-blokje zal nog uitgewerkt moeten worden.

7.2. Vervolgonderzoek
Zoals in de conclusie al is vermeld, za1 onderzoek naar het LEVO-blokje belangrijk zijn voor
de werking en mogelijkheden (bijvoorbeeld bouwhoogte) van het systeem. Verder verdient de
stabiliteit nog uitvoeriger onderzoek.
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