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Evoluties in de gevelbouw



Evoluties in de gevelbouw

http://2016.aluminium-award.eu/entries/custom-made-high-tech-facade-groven-plus



Evoluties in ontwerp



Evoluties in ontwerp



Evoluties in testing



Evoluties in testing



Waarom berekeningen maken ?
• Bouwconstructies en -onderdelen moet voldoen aan de Europese 

en Belgische eisen rond veiligheid (constructieve weerstand), 
bruikbaarheid en duurzaamheid tijdens haar voorziene 
levensduur

• Europese richtlijnen en normen

• Nationale bijlages

• CE markering

• Enorm veel verschillende combinatiemogelijkheden en 
omgevingsinvloeden → beperkte standaardisatie mogelijk op een 
economisch verantwoorde manier

• Afmetingen : hoogte, veldbreedte, beschikbare bouwdiepte, …

• Profieltypes : stijl, regel, afdekprofiel, versterkingsprofielen, …

• Windbelasting : regio, terreincategorie, gebouwhoogte, inplanting, …

• Glassamenstelling : sterkte, comforteisen, veiligheid, …

• Bevestigingsmogelijkheden naar de ruwbouw (staal, beton, hout) en 
betonkwaliteit

• Andere eigenschappen : brandwerendheid, akoestiek, thermische 
isolatie, impact borstwering, …

• …



Algemene principes van berekeningen

Belastingscombinaties

Fd = G + 0,90 . W (*) Fd = 1,15 . G + 1,25 . W (*)

Controle en ontwerpcriteria

Vervormingen & trillingen → stijfheid Bezwijken van de structuur → sterkte

Methode van de grenstoestanden

GGT

Gebruiksgrenstoestanden

UGT

Uiterste grenstoestanden

Opgelet :  gebruik van afkorting BGT in sommige documenten, 
kan zowel slaan op

- BGT als “bruikbaarheidsgrenstoestand” → GGT
- BGT als “bezwijkgrenstoestand” → UGT

Bijvoorbeeld
- NBN EN 1990 : bruikbaarheidsgrenstoestand + uiterste 

grenstoestand
- Rapport 11 WTCB : gebruiksgrenstoestand + uiterste 

grenstoestand
- Document FAC : gebruiksgrenstoestand + bezwijkgrenstoestand

Opgelet :  (*) dit is slechts een voorbeeld en te toe te passen 
partiële factoren  en combinatiefactoren  hangen van 
toepassing, beschouwde lastencombinatie en bouwonderdeel 
af

Altijd twee controles door te voeren waarbij GGT doorgaans bepalend is voor 

profieldoorsnedes en UGT voor verankeringen



Voorbeeld van toepassing partiële factoren

Toelichting :  Veranda categorie 3 →
beschrijving rapport 11 WTCB § 3.4.1.4



Basisnormering  lidstaten EU

• Europese normering “Eurocodes”

• Laatste nieuwe herzieningen → www.nbn.be (webshop) 

http://www.nbn.be/


Basisnormering  lidstaten EU

Produktnorm die de Europese criteria voor de berekening op 
sterkte en stijfheid en de eisen mbt CE markering bevat

• Productnorm gordijngevels



Wat is er specifiek voor buitenschrijnwerk ?

• Niet dragende functie → scheidingsfunctie : wordt 
beschouwd als een secondair element (cfr NBN EN 1990 
ANB § A1.1 (1))

• Soms lagere ontwerplevensduur dan standaard 50 jaar

Constructief element

Secondair element

Vulelement



Belgische normen en regels goed vakmanschap

• WTCB rapport n° 11 : toepassing van de Eurocodes op het 
ontwerp van buitenschrijnwerk

• Basisbegrippen omtrent berekeningen

• Onderscheid hoofdconstructie, secondaire constructies en vulelementen

• Te beschouwen belastingen en belastingscombinaties

• Ontwerpcriteria : maximale vervormingen en spanningen

• …

• Kwaliteitseisen en adviezen voor aluminium schrijnwerk FAC

• NBN B25-002-1 : Algemene voorschriften buitenschrijnwerk 
(vroegere STS 52.0)

• NBN EN 13830 : productnorm vliesgevels (CE markering)

• NBN B 03-004:2017 : borstweringen van gebouwen

• …
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Basisgrootheden in onze branche

Kracht (F) = massa (m) * versnelling (a) 

→ 1 Newton (N)  = 1 kg . 9,81 m/s² of voor de gemakkelijkheid 1 kg stemt overeen met  10 N

Energie (E) = massa (m) * versnelling (a) * valhoogte (h)

→ 1 Joule = 1 kg . 9,81 m/s² . m =  1 N.m

Basiseenheid voor oppervlakte belasting (wind, gebruiksbelasting, …) : 1 N/m² = 1 Pa

Typische eisen in bestekvoorschriften:

• Winddichtheid bij een winddruk van 500 Pa

• Waterdicht tot 600 Pa

• Waterkolom van 30 mm of 300 Pa

• Controle van de stijfheid bij 1000 Pa

• Winddruk bij storm: 2000 Pa

Doorbuiging in mm

Spanning in N/mm2 of MPa

Weerstandsmoment in cm3 ( = 1.000 mm³)

Traagheidsmoment in cm4 (= 10.000 mm4) → grootteorde stijl van gevel : 100 cm4

Elasticiteitsmodulus van een materiaal in N/mm² of MPa



Te beschouwen lasten

Blijvende of permanente 
belastingen

G

• Eigengewicht profiel

• Vulelementen : glas, 
sandwichpanelen, …

• Zonwering : lamellen, 
screens, …

• Luifels

• Passerelles onderhoud

• …

NBN EN 1991-1-1

Veranderlijke of variabele 
belastingen

Q

• Wind (W) NBN EN 1991-1-4

• Sneeuw (S) NBN EN 1991-1-3

• Gebruiksbelastingen (Q) 
NBN EN 1991-1-1

Toevallige of accidentele 
belastingen

A

• Impact borstwering
NBN EN 1991-1-1 + NBN B 03-004

• Levenslijn

• …



Schematisch overzicht lasten



Krachten aangrijpend op de ankers



Gewichten volgens NBN EN 1991-1-1 + ANB

Volumiek gewicht van enkele basismaterialen

PVB film : 0,5 kg/m²

Andere :

- Gewapend beton : 25 kN/m³

- Hout : afhankelijk van houtsterkteklasse, gaande van 3,5 tot 10,8 kN/m³ (meestal tussen 3,5 kN en 4,5 kN/m³

- Isolatiemateriaal : op te geven door leverancier maar gemiddeld 0,35 kN/m³

- …

25 kN/m³ = 2,5 kg/m² per mm glasdikte

Glaspaneel 8/15/44.2 : (8+4+4) . 2,5 kg/m² + 2 . 0,5 kg/m² = 41 kg/m² 



Bepaling van windlast

Locatie

Terrein-
ruwheid

Orografie 
van het 
terrein

Afmetingen 
van gebouw

Positie van 
bouwonder-
deel in gevel

Hoge 
gebouwen in 

de buurt

Bebouwings-
dichtheid en 
afscherming

Windrichting

Normen

•Winddrukken standaardsituaties

•0 k€

CFD 
2D/3D

•Computersimulaties windflow complexe vormen

•+/- 10 k€

Wind-
tunnel

•Windtunneltesten inclusief omgeving

•+/- 40 k€



Windlast in een open veld

Basisrelatie tussen windsnelheid en winddruk in een open veld (vereenvoudigde wet van 
Bernouilli):

p = ½ .  . v²

Waarbij :

-  = 1,25 kg/m³ (volumegewicht van lucht)

- v = luchtsnelheid in m/s

- p = winddruk in Pa of N/m²

Bijvoorbeeld een wind van 20 m/s (stemt overeen met 72 km/u → x 3,6)

Dit levert p = ½ . 1,25 kg/m³ . (20 m/s)² = 250 N/m² = 250 Pa



Windlast volgens NBN EN 1991-1-4 + ANB

1) Bepaling van vb,0 : basiswindsnelheid op basis van locatie project

2) Bepaling van de terreincategorie 0 → IV

Tip 1 : gebruik rekentool WTCB Category Interactive (CIint) = Rekentool ter 
bepaling van de ruwheidscategorie van het terrein

Tip 2 : terreincategorie bepalen per windrichting

Tip 3 : eerst zelf inschatting maken qua terreincategorie en dan voorleggen aan 
controlebureau ter goedkeuring voor start van studie = interpreteren en 
onderhandelen



Windlast volgens NBN EN 1991-1-4 + ANB

Keuze terreincategorie met tool Category Interactive (Cint) van het WTCB

Download https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=tools&sub=calculator&pag=cint

https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=tools&sub=calculator&pag=cint


Windlast volgens NBN EN 1991-1-4 + ANB

3) Hoogte voor de bepaling van de winddruk



Hoge gebouwen in België

UP-site toren

Kanaalzone Brussel

2014

142 meter

Tour Paradis

Luik

2014

136 meter

KBC Arteveldetoren

Gent

2012

119 meter



Windlast volgens NBN EN 1991-1-4 + ANB



Windlast volgens NBN EN 1991-1-4 + ANB

4) Windrichting

5) Orografie van het terrein



Windlast volgens NBN EN 1991-1-4 + ANB

6) Invloed van nabijgelegen hoog gebouw

5) Verplaatsingshoogte (enkel van toepassing bij terreincategorie IV !! )



Windlast volgens NBN EN 1991-1-4 + ANB



Winddrukcoëfficiënten

De winddrukcoëfficiënten cp zijn funktie van de :
• oppervlakte van het element
• vorm van het gebouw
• ligging van het element in het gebouw

De windlast op een gordijngevel : W = qp . cp = qp . (cpe – cpi)



Winddrukcoëfficiënten

Afhankelijkheid van oppervlakte van element



Winddrukcoëfficiënten

Vorm van het gebouw en ligging van het beschouwde element op het gebouw



Winddrukcoëfficiënten

Vorm van het gebouw en ligging van het beschouwde element op het gebouw



Wind Interactive (WInt) – tool WTCB 

Oefeningen
Download https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=tools&sub=calculator&pag=wint

https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=tools&sub=calculator&pag=wint
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Aanbrengen van de windbelasting op het 
gevelelement

Stap1: bekijk het gevelelement als een vloerplaat

Stap2: verdeel de druk over het element en deel het op in elementen met de 
methode der bissectrices

Stap3: pas de sterkteleerformules toe op de dragend elementen volgens de
constructievolgorde (bv regel die draagt op de stijl)



Aanbrengen van gewicht op het gevelelement

Opsplitsing van het vulgewicht G via de (glas)ondersteuningen → F = ½ . G

Controle van de profielsectie en de bevestigingen

a  150 mm

F



Aanbrengen van gewicht op het gevelelement



Uitvoering van de gebouwschil



Ankertypes en bewegingen thv ankers



Berekening aluminium profielen (software)

Computerprogramma’s sturen 
de gebruiker in een bepaalde 
richting steeds volgens de 
aangenomen hypotheses en 
basisformules,
maar zijn wel noodzakelijk bij 
complexe berekeningen



Berekening aluminium profielen (hand)

Een aantal belangrijke basisformules laten toe zeer snel een dimensionering uit te 
voeren. Ze behoren tot de parate kennis van ieder die dergelijke berekeningen hoort te 
maken of een snelle controle wil doorvoeren qua grootteorde

Verschil tussen isostatische en hyperstatische constructies

• Een constructie is statisch bepaald of isostatisch als men in 
een constructieberekening kan volstaan met de evenwichtsvergelijkingen om 
de resultante van de op de constructie werkzame krachten te berekenen. In 
wiskundige zin betekent dit dat er evenveel onafhankelijke evenwichtsvergelijkingen 
zijn als onbekenden.

• Bij statisch onbepaalde constructies of hyperstatisch worden de 
inwendige krachten niet alleen bepaald door de uitwendige krachten, maar zijn ze ook 
afhankelijk van de stijfheid van de bouwelementen. Deze berekeningen zijn iets 
ingewikkelder en dus van buigstijfheid E.I afhankelijk (materiaal + doorsnede)



Berekening aluminium profielen (hand)

Enkele voorbeelden van isostatische en hyperstatische liggers

isostatisch

hyperstatisch

Reactiekrachten afhankelijk van buigstijfheid EI

Reactiekrachten onafhankelijk van buigstijfheid EI



Voornaamste formules sterkteleer



Voornaamste formules sterkteleer



Voornaamste formules sterkteleer



Voornaamste formules sterkteleer



Voornaamste formules sterkteleer



Liggers op meerdere steunpunten

Opgelet : dit betreft hyperstatische systemen, dus sterk 

afhankelijk van buigstijfheid (zie volgende slide die werd 

toegevoegd), vooral wat betreft formules doorbuiging



Liggers op meerdere steunpunten

Voorbeeld aluminium koker 100x50x3 op drie steunpunten met L = 3200 mm en q  = 1,50 kN/m

f =
𝑞 ∙ 𝐿4

183 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼



Principe Gerberligger
Een gerberligger of cantileverligger is een op vier of meer steunpunten rustende ligger, waarin 

om het andere veld scharnierende verbindingen zijn aangebracht op zodanige manier dat een 

stabiele en statisch bepaalde constructie ontstaat.

Kan worden toegepast op gordijngevels en elementgevels op verschillende manieren rekening 

houdende met extrusielengtes, gewichtsankers en dilatatievoegen.



Gerberliggers 
Gelijk veld- en steunpuntsmoment



Eenvoudige apps voor 2D statica
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Extrusie van aluminium



Aluminium legeringen



Materiaaleigenschappen aluminium

M0 = 1,1 (aluminium)

M0 = 1,0 (staal)



Materiaaleigenschappen aluminium

• Afhankelijk van legering en hardingstoestand

• Mechanische karakteristieken worden beschreven in NBN EN 1999-1-1

• EP = extruded profiles

AlMgSi0,5



Materiaaleigenschappen aluminium

• Hardingstoestand volgens EN en DIN

Sterk gebogen profielen



Materiaaleigenschappen aluminium

• Tabel voor platen en strips

• Indien gegevens hardingstoestand niet beschikbaar → opvragen leverancier (bv EN-AW 5754 H22)

• Platen Al 99,5% = EN-AW 1050 A is eigenlijk puur aluminium

AlMg3

AlMg1



Materiaaleigenschappen staal



Materiaaleigenschappen hout
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Algemene principes van berekeningen

Belastingscombinaties

Fd = G + 0,90 . W (*) Fd = 1,15 . G + 1,25 . W (*)

Controle en ontwerpcriteria

Vervormingen → stijfheid Bezwijken van de structuur → sterkte

Methode van de grenstoestanden

GGT

Gebruiksgrenstoestanden

UGT

Uiterste grenstoestanden

Opgelet :  gebruik van afkorting BGT in sommige documenten, 
kan zowel slaan op

- BGT als “bruikbaarheidsgrenstoestand” → GGT
- BGT als “bezwijkgrenstoestand” → UGT

Bijvoorbeeld
- NBN EN 1990 : bruikbaarheidsgrenstoestand + uiterste 

grenstoestand
- Rapport 11 WTCB : gebruiksgrenstoestand + uiterste 

grenstoestand
- Document FAC : gebruiksgrenstoestand + bezwijkgrenstoestand

Opgelet :  (*) dit is slechts een voorbeeld en te toe te passen 
partiële factoren  en combinatiefactoren  hangen van 
toepassing, beschouwde lastencombinatie en bouwonderdeel 
af

Altijd twee controles door te voeren waarbij GGT doorgaans bepalend is voor 

profieldoorsnedes en UGT voor verankeringen



Doorbuigingen

- In het WR 11 van het WTCB zijn de voorwaarden gesteld ten aanzien van de doorbuiging van 
gevelelementen.

- Tevens zijn voorwaarden opgenomen met betrekking tot de verticale doorbuiging van regels 
ten gevolge van het eigen gewicht en het glasgewicht.

- Stijlen en regels in gevelelementen dienen in het algemeen aan deze voorwaarden te 
voldoen.

- Met de laatste versie van het WR 11 volgens Eurocodes werd rekening gehouden bij de 
herziening EN 13830-gordijngevels en bijkomende voorwaarden 



Doorbuigingen



Doorbuigingen



Berekening op stijfheid

Deze berekening leidt tot controles van vervormingen in profielen die dienen vergeleken met de 

toelaatbare vervormingen

Voor de profielkeuze wordt dit beschreven in de grootheid traagheidsmoment “I “uitgedrukt in cm4

(mm4)

Men kan deze uit tabellen leverancier of via CAD-pakket bepalen voor een projectprofiel



Berekening op stijfheid



Oefening n° 1 ( groep )



Oefening n° 2 ( individueel )



Voorbeeld berekening

- Deel gordijngevel 3 m x 3 m waarvan de 
centrale stijl moet bepaald worden en de 
twee regels

- Project is gelegen in de buurt van Brugge
- Terreincategorie 1
- Referentiehoogte voor de gevel 14 m
- Afmetingen gebouw 50 m x 50 m
- Dubbel glas 6/15/5
- Aluminium gevel ligt niet in een randzone 

van het gebouw
- Legering aluminium EN-AW 6060 T66



Voorbeeld berekening

Links: vereenvoudiging tot 1 belastingsvlak (meer dan 1 verdeling)



Voorbeeld berekening

𝑓 =
5 ∙ 𝑞 ∙ 𝑙4

384 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼
∙ (1 − 0,8 ∙

𝑎

𝑙

2

)²

𝑀 =
𝑞 ∙ 𝑙²

8
∙ (1 −

4

3
∙
𝑎

𝑙

2

)

𝑓 =
5 ∙ 𝑞 ∙ 𝑙4

384 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼

𝑀 =
𝑞 ∙ 𝑙²

8

Te bepalen profielkarakteristieken :

- Berekening op stijfheid → Iy,min = ?? cm4 (traagheidsmoment of inertie)

- Berekening op sterkte → Wy,min = ?? cm³ (weerstandsmoment)



Voorbeeld berekening

𝑓 =
𝑃 ∙ 𝑎

24 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼
∙ (3 ∙ 𝑙2 − 4 ∙ 𝑎2)

𝑀 = P ∙ 𝑎

Te bepalen profielkarakteristieken regel op basis van a = 150 mm :

- Berekening op stijfheid → Iy,min = ?? cm4 (traagheidsmoment of inertie)

- Berekening op sterkte → Wy,min = ?? cm³ (weerstandsmoment)

P P

a

a



Voorbeeld berekening : keuze stijl



Voorbeeld berekening : keuze regel



Bepaling van doorsnedekarakteristieken 

Mogelijkheden :
- Manueel (basisprincipes worden hierna toegelicht)
- Catalogussen of rekensoftware van de systeemleveranciers
- CAD pakketten zoals AutoCAD
- Rekensoftware zoals SCIA Engineer , Buildsoft, RFEM, Sofistik, …



Traagheids- en weerstandsmoment

Het traagheidsmoment Ix van een profiel tov een 

willekeurige as

Stelling van Steiner : het lineair traagheidsmoment 

vergroot bij verschuiving van de

aslijn (hoofdtraagheidsas) → praktisch nut: 

traagheidsstraal berekenen a.d.h.v. samengestelde 

oppervlakken

Het traagheidsmoment Ix van een profiel wordt steeds 

bepaald door het zwaartepunt

Het weerstandsmoment wordt eruit afgeleid:

W = Ix/ dmax (uiterste vezel)



Traagheids- en weerstandsmoment



Traagheids- en weerstandsmoment



Afgeleide toepassingen

Geïsoleerde profielen (75-80% regel)

Verbinding van 2 profielen schuivend in elkaar

Profiel met geschroefde versteviging

Predimensionering van vakwerken voor draagconstructies



Geïsoleerde profielen

De eigenschappen van het geïsoleerde profiel 

worden bepaald door de beide metalen

onderdelen én door de eigenschappen van de 

isolator.

Door de fabrikanten worden in het algemeen slechts 

enkele typen van isolatoren toegepast, veelal van 

glasvezelversterkt polyamide.



Geïsoleerde profielen : CTQ eigenschappen

de vervormingsconstante (veerconstante) c in N/mm² : c = T / δ

waarin: 

- T = afschuifkracht in de isolator (N/mm)

- δ = de door T veroorzaakte verplaatsing van de beide metaalprofielen ten opzichte 

van elkaar (mm)

de bezwijkkracht T, waarbij bezwijken optreedt door scheuren of vervorming (plooien) 

in de isolator dan wel door onthechting,breuk van een van de metaalprofielen.

de dwarssterkte (Q) in N; dit is de bezwijkwaarde van de verbinding onder een

loodrechte kracht op de verbinding (winddruk-zuiging)



Geïsoleerde profielen

75%

I1 + I2 = 59%

Is = 100%

75%



Samengestelde profielen : niet schuifvast

Buigstijfheid van een heterogene sectie uit meerdere of dezelfde materialen niet schuifvast met 

elkaar verbonden

Dit wordt steeds uitgedrukt ten opzichte van een referentiemateriaal → bv aluminium

Estaal = 210.000 N/mm² en Ealu = 70.000 N/mm² → n = Estaal / Ealu = 3

Ehout = 10.000 N/mm² en Ealu = 70.000 N/mm² → n = Ehout / Ealu = 1/7



Samengestelde profielen : niet schuifvast

Verdeling van het buigend moment Mtotaal over de verschillende materialen

Art n° 477780 + 477880 (alu) : I = 198,31 cm4 + 94,33 cm4 = 292,64 cm4

→ Buigmoment wordt voor 68% opgenomen door art n° 477780 en 32% door art n° 477880 

Art n° 477780 + 201311 (staal) : I = 198,31 cm4 + 3 . 63,7 cm4 = 389,41 cm4

→ Buigmoment wordt voor 51% opgenomen door art n° 477780 en 49% door art n° 201311 



Samengestelde profielen : schuifvast

In bepaalde constructies worden de profielen toch schuifvast met elkaar verbonden

Op deze wijze neemt het traagheidsmoment op een belangrijke wijze toe

Deze verbindingen dienen dan evenwel berekend door een bepaling van de schuifspanningen in 

deze doorsnede



Samengestelde profielen : schuifvast



Samengestelde profielen : schuifvast
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Bouwbewegingen

Thermische uitzettingen

Bewegingen –ruwbouw

Interactie gevel-ruwbouw

EPB voorschriften-relatie met gevels



Thermische uitzettingen

L = lengtetoename onder invloed van temperatuursverschil (mm)

 = lineaire uitzettingscoëfficiënt (mm/mm.°C)

L0 = aanvangslengte (mm)

T = temperatuursverschil (°C) = T – T0 waarbij

- T : uiterste temperaturen zowel minimum als maximum 

- T0 : temperatuur bij productie/montage

Vuistregel : bij T = +/- 40°C → uitzetting aluminium 1 

mm per meter en voor staal 0,5 mm per meter



Thermische uitzettingen



Bewegingen ruwbouw

In rekenmodel steeds rekening 

houden met alle mogelijke beweging 

van ruwbouw

- Differentiële zettingen

- Uitzettingsvoeg gebouw

- Belasting van vloeren

- ,,,



Uitzettingsvoegen gebouw



Systeemvereisten gordijngevel systeem



Gewichts- en windankers gordijngevel

Gewichts- + windanker in diepte regelbaar

Windankers

Gewichtsankers



Gewichts- en windankers modulaire gevel

Windanker Gewichtsanker



Belang keuze rekenmodel
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Krachtenoverdracht en borging



Mechanische bevestigingen in gevelbouw



Ingestorte ankerrails



Verankeringen en belastbaarheid



Ankertypes

• Expansieankers : Hilti HSA, Hilti HST3, Hilti HSL-3, Fischer FAZ II, Spit FIX Z XTREM, …

• Chemische ankers met injectie :

• Chemische ankers met capsules :

• Schoefankers : Hilti HUS, Fischer FBS, …



Berekening ankerbouten



Berekening ankerbouten



ETA ankers op basis van ETAG



Breukpatronen bij ankerbouten

trekkracht afschuifkracht



Nodige info berekening ankers

• Aard van de ondergrond : gewapend beton, holle betonblokken, holle welfsels, …

• Betonkwaliteit

• Gescheurd of ongescheurd beton

• Hart op hart afstanden van de bouten

• Randafstanden van de bouten

• Belastingen in UGT



Gescheurd of ongescheurd beton

- Beton kan op elk ogenblik en op vele plaatsen microscheuren vertonen

- Oorzaken : permanente lasten, verkeerslasten, windlast, krimp en kruip van de beton, differentiële 
zettingen, … waardoor spanningen, vervormingen en uiteindelijk microscheuren optreden 

- Aanvaardbare scheuren max 0,4 mm

- Controlebureaus eisen doorgaans rekening te houden met gescheurd beton en slechts in enkele 
gevallen kan ongescheurd aanvaard worden voor zones die altijd in druk staan.



Betonkwaliteit



Voorbeeld rekenprogramma



Voorbeeld rekenprogramma



Voorbeeld rekenprogramma
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Schroefverbindingen
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Ontwerp verbindingen



Breukmechanismes bij verbindingen



Breukmechanismes bij verbindingen



Breukmechanismes bij verbindingen



Regels in de praktijk aluminium

Aluminium dunne plaat (NBN EN 1999-1-4)

Aluminium algemeen (NBN EN 1999-1-1)



Regels in de praktijk staal

Staal algemeen (NBN EN 1993-1-8) voor bouten en klinknagels



Regels in de praktijk staal

Staal dunwandige profielen en platen (NBN EN 1993-1-3)

blinklinknagels zelftappers schietnagels

bouten



Regels in de praktijk



Ontwerp bouten volgens Eurocode

nominale nominale spannings-

diameter doorsnede doorsnede

d (mm) A (mm²) As (mm²)

M 3 3 7,1 5,03

M 4 4 12,7 8,78

M 5 5 19,6 14,2

M 6 6 28,3 20,1

M 8 8 50,3 36,6

M 10 10 78,5 58

M 12 12 113 84,3

M 14 14 154 115

M 16 16 201 157

M 18 18 254 192

M 20 20 314 245

M 22 22 380 303

M 24 24 452 353

M 27 27 573 459

M 30 30 707 561

M 36 36 1018 817

INOX
A1 303

A2 302,304,304L,321,347

A4 316,316L,317,317L

sterkte- fob fub

klasse (N/mm²) (N/mm²)

50 210 500

70 450 700

80 600 800

STAAL

Materiaal fy b fub

soort (N/mm²) (N/mm²)

4.6 240 400

4.8 320 400

5.6 300 500

5.8 400 500

6.8 480 600

8.8 640 800

10.9 900 1.000

ALUMINIUM

Materiaal legering legering diameter fy b fub

EN 28839 EN AW EN AW (mm) (N/mm²) (N/mm²)

tot 10 mm 230 270

tot 20 mm 180 250

tot 14 mm 205 310

tot 36 mm 200 280

tot 14 mm 250 320

tot 36 mm 260 310
AL3 6082 AlSi1MgMn

AL1 5754 AlMg3

AL2 5019 AlMg5



Berekening bout
Boutkarakteristieken

sterkteklasse

fy b = 640 N/mm² elasticiteitsgrens

fub = 800 N/mm² breukgrens

diameter

d = 12 mm boutdiameter

d0 = 13 mm gatdiameter

A = 113 mm² nominale doorsnede

As = 84 mm² spanningsdoorsnede

Weerstandsanalyse van de bout

Trekkracht k2 = 0,90

M2 = 1,25

fub = 800 N/mm²

As = 84,3 mm²

Ft,Rd = 48,6 kN > Ft,Ed dus  OK

 Afschuiving

v  = 0,6

M2 = 1,25

fub = 800 N/mm²

A = As = 84,3 mm²

Fv,Rd = 32,37 kN > Fv,Ed dus OK

Combinatie trekkracht en afschuiving

Ft, Ed = 14,60 kN

Fv,Ed = 4,84 kN

waarde = 0,36 waarde < 1 dus OK
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Berekening stuikdruk bout

STAAL en ALUMINIUM



Geavanceerde software voor ontwerp



Geavanceerde software voor ontwerp



Dank u voor 
uw aandacht

Contact: 

Philip Willems

Ray Building Skins nv

Vantegemstraat 39

9230 Wetteren

Mobile: +32/(0)468/15.18.41

Mail: philip.willems@ray-bs.com

mailto:philip.willems@ray-bs.com

