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Definities 
In deze paragraaf worden definities van belangrijke termen die relevant zijn voor het onderwerp en 
voorgesteld in de literatuur opgesomd. 

Buitengewone belasting/gebeurtenis 

(EN 1990, 2002) –  belasting, gewoonlijk van korte duur maar van aanmerkelijke grootte, waarvan de 
kans van optreden tijdens de ontwerplevensduur van de constructie gering is. 
Gevolg  
(EN 1991-1-7, 2006) – mogelijk resultaat van een (bij risicoanalyse meestal ongewenste) gebeurtenis; 
gevolgen mogen kwalitatief of kwantitatief zijn uitgedrukt in termen van bijvoorbeeld verlies van 
mensenlevens, gewonden, economische kosten, aantasting van het milieu en hinder voor gebruikers 
en publiek; zowel directe gevolgen als gevolgen die na een bepaalde tijd optreden zijn inbegrepen  

Deflagratie 
(EN 1991-1-7, 2006) - Voortplanting van een ontbrandingszone met een snelheid die kleiner is dan de 
snelheid van geluid in het niet-gereageerde medium 
Detonatie 

(EN 1991-1-7, 2006) - Voortplanting van een ontbrandingszone met een snelheid die groter is dan de 
snelheid van geluid in het niet-gereageerde medium. 
Dynamische kracht 

(EN 1991-1-7, 2006) – kracht die varieert in de tijd en die significante, dynamische effecten kan 
veroorzaken; in het geval van een stootbelasting stelt de dynamische kracht een kracht voor met een 
bijbehorend contactoppervlak ter plaatse van het aangrijpingspunt van de botsing, 
Dynamische verhogingsfactor (DIF - dynamische eigenschappen van de materialen) 

Vermenigvuldigingsfactor voor de mechanische eigenschappen bij statische belasting om rekening te 
houden met de effecten van reksnelheden. 

Dynamische belastingsfactor (DLF - dynamische versterking van de belasting) 

Vermenigvuldigingsfactor voor de statische belasting om rekening te houden met de effecten van de 
kinetische energie. 
Equivalente statische kracht  
(EN 1991-1-7, 2006) - deel van een constructie dat is aangenomen te zijn ingestort of zwaar te zijn 
beschadigd door een buitengewone belasting. 
Dreiging 

(EN 1990, 2002) –een ongewoon en ernstig voorval, bijv. een abnormale belasting of 
omgevingsinvloed, ontoereikende sterkte of weerstand, of buitensporige afwijking van beoogde 
afmetingen 
Dreigingsscenario  
(EN 1991-1-7, 2006) – kritieke situatie op een bepaald tijdstip, bestaande uit een dreiging in combinatie 
met één of meer bijbehorende omstandigheden, die tot een ongewenste gebeurtenis leidt 
(bijvoorbeeld volledige instorting van de constructie) 
Kritisch element 

(EN 1991-1-7, 2006) - constructief element waarvan de stabiliteit van de rest van de constructie 
afhangt 
Lokaal bezwijken  

(EN 1991-1-7, 2006) – deel van een constructie dat is aangenomen te zijn ingestort of zwaar te zijn 
beschadigd door een buitengewone belasting 
Progressieve instorting (disproportionele instorting) 
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(JRC, 2012) – Dit is een instorting waarbij het bezwijken en/of wegvallen van een enkel constructie-
element zorgt voor het bezwijken van een groter deel van de constructie. 
Weerstand 

(Adam et al., 2018) – vermogen van een constructief element of onderdeel, of van een doorsnede van 
een constructief element of onderdeel van een constructie, om belastingen te weerstaan zonder 
mechanisch bezwijken, bijv. buigweerstand, knikweerstand, trekweerstand 
Risico 

(EN 1991-1-7, 2006) – maat voor de combinatie (veelal het product) van de waarschijnlijkheid of de 
frequentie van optreden van een gedefinieerde dreiging en de grootte van de gevolgen van het voorval 
Risicoanalyse 

(EN 1991-1-7, 2006) – systematische benadering voor de beschrijving en/of berekening van risico’s; 
een risicoanalyse bestaat uit de vaststelling van ongewenste gebeurtenissen, en de oorzaken, 
waarschijnlijkheid en gevolgen van deze gebeurtenissen. 
Risicobeoordeling 

(CSA, 1991) – Een proces van risicoanalyse en risico-evaluatie (met risico-evaluatie met daarin risico-
acceptatie en optie-analyse). 
Robuustheid 

(EN 1991-1-7, 2006)  - vermogen van een constructie om weerstand te bieden aan gebeurtenissen als 
brand, ontploffingen, stootbelastingen of de gevolgen van een menselijke fout, zonder te zijn 
beschadigd in een mate die niet in verhouding staat tot de oorspronkelijke oorzaak  

Constructieve integriteit 
(ASCE 7-05, 2006) – Eigenschap om "de lokale schade te weerstaan, waarbij het constructiesysteem 
als geheel stabiel blijft en niet wordt beschadigd in een mate die niet in verhouding staat tot de 
oorspronkelijke lokale schade". 

Kwetsbaarheid (Starossek and Haberland, 2010) – Gevoeligheid van een constructie om aanvankelijke 
schade op te lopen wanneer deze wordt beïnvloed door abnormale gebeurtenissen. Een constructie is 
kwetsbaar als abnormale gebeurtenissen gemakkelijk leiden tot initiële schade.
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Inleiding 
De constructieve robuustheid voor de beperking van progressieve instorting is een specifieke 
veiligheidsaspect die nu in moderne codes en normen, zoals de Eurocodes, wordt behandeld, die 
bijzondere zorg vereist van alle professionals die bij de bouwsector betrokken zijn, o.a. architecten, 
ontwerpers, constructeurs, controleurs en verzekeringsmanagers. Het belang van een robuust 
ontwerp is erkend door rampen die de wereld hebben getroffen, zoals de instorting van de Twin 
Towers in New York City op 11 september 2001, en de behoefte aan praktische richtlijnen is hierdoor 
aangewakkerd. De praktische richtlijnen die bestemd zijn voor de verschillende bouwprofessionals en 
betrekking hebben op specifieke gebruiks- en risicosituaties voor gebouwen dragen bij tot het 
opbouwen van vertrouwen in de veiligheid van staal- en composietconstructies.  

De afgelopen decennia is met name in Europa en de Verenigde Staten een aanzienlijk aantal 
onderzoeksprojecten op het gebied van de constructieve respons van staal- en composietgebouwen 
onder verschillende buitengewone belastingsomstandigheden (botsing, brand, aardbeving...) 
voortgezet. Uit deze recente wetenschappelijke studies zijn verschillende ontwerpbenaderingen 
voorgesteld om de progressieve instorting te beperken, rekening houdend met het volledige 
potentieel van materialen die in staal- en composietconstructies worden gebruikt. 
Het doel van het project " Beperking van het risico van progressieve instorting in stalen en composiet 
draagconstructies - FAILNOMORE " is om de kennis die in het bovengenoemde onderzoek is ontwikkeld 
te bundelen en om te zetten in praktische aanbevelingen en richtlijnen. De reeks praktische en 
gebruikersvriendelijke ontwerprichtlijnen die in het project worden overwogen, is gericht op staal- en 
composietconstructies die worden blootgesteld aan niet-geïdentificeerde dreigingen en 
geïdentificeerde dreigingen zoals botsingen, explosies, brand en aardbevingen; tevens wordt 
verwezen naar de beschikbare normatieve documenten - zodat deze op zich een gemeenschappelijk 
Europese ontwerpmethodologie vormen. Het project werd voor 24 maanden (vanaf juli 2020) 
gefinancierd door het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal (RFCS) in het kader van 
subsidieovereenkomst nr. 899371. 
De partners van het FAILNOMORE-project zijn: 

• Universiteit van Luik (ULG) - België 
• Universiteit van Coimbra (UC) - Portugal 
• Imperial College London (IC) - UK 
• Universiteit van Stuttgart (USTUTT) - Duitsland 
• Universiteit van Trento (UNITN) - Italië 
• Politehnica Universiteit Timisoara (UPT) - Roemenië 
• Tsjechische Technische Universiteit van Praag (CVUT) - Tsjechische Republiek 
• Technische Universiteit van Rzeszow (PRZ) - Polen 
• Technische Universiteit Delft (TUD) - Nederland 
• Universitat Politècnicade Catalunya (UPC) - Spanje 
• INSA de Rennes (INSAR) – Frankrijk 
• European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) – Europa 
• Feldmann+ Weynand GmbH (F+W) – Duitsland 
• ArcelorMittal Belval & Differdange S.A. (AM) – Luxemburg 

De huidige ontwerphandleiding maakt deel uit van het verspreidingsmateriaal en geeft  belangrijkste 
resultaten van het FAILNOMORE-project weer. Het huidige document is onderverdeeld in drie delen: 
 

• Deel 1, getiteld "Ontwerpen met het oog op robuustheid", geeft de ontwerpstrategieën en 
de ontwerpbenaderingen weer. Eerst wordt de normatieve context gepresenteerd in 
hoofdstuk 1. Vervolgens worden de ontwerpmethodologie en de ontwerpstrategieën die 
toegepast kunnen worden, kort geïntroduceerd in hoofdstuk 2. Ten slotte worden 
gedetailleerde en praktijkgerichte ontwerprichtlijnen gegeven over hoe de verschillende 
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voorgestelde ontwerpbenaderingen moeten worden toegepast, in hoofdstuk  3 tot 6, met 
algemene conclusies die in hoofdstuk 7 worden getrokken. 

• Deel 2, getiteld "Uitgewerkte voorbeelden", illustreert hoe de verschillende 
ontwerpbenaderingen kunnen worden toegepast op vier concrete ontwerpvoorbeelden: 
een staal- en een composietconstructie ontworpen in een niet-seismisch gebied en een 
staal- en een composietconstructie ontworpen in een seismisch gebied. 

• Deel 3, getiteld "Bijlagen", verschaft de lezer aanvullende gedetailleerde informatie over 
een aantal van de voorgestelde ontwerpconcepten. 

• Deel 4, getiteld "Referenties", waarin de vermelde referenties zijn verzameld. 
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Deel 1 – Ontwerp voor robuustheid 

1 Normatieve context 
1.1 Overzicht 
Dit hoofdstuk geeft een kort overzicht van de huidige robuustheid gerelateerde procedures in 
bestaande codes en richtlijnen, met bijzondere nadruk op de eisen die in EN 1990 en EN 1991-1-7 zijn 
opgenomen. Indien nodig wordt in andere delen van dit document verwezen naar relevante 
ontwerpvoorschriften in internationale codes en in Eurocodes zoals EN 1993, EN 1994 en EN 1998, en 
deze worden meer in detail besproken in het achtergronddocument (Demonceau et al., 2021) en de 
ontwerpgids (Elghazouli et al., 2021). Verder wordt in dit document een overzicht gegeven van een 
aantal ontwikkelingen op het gebied van robuustheid die momenteel worden overwogen en mogelijk 
in het herzienings- en evolutieproces van de tweede generatie Eurocodes zullen worden opgenomen. 
1.2 Robuustheidseisen in Eurocode 

1.2.1 Basisprincipes 
In EN 1990, 2.1 (4)P (EN 1990, 2002) wordt het basisprincipe met betrekking tot de constructieve 
robuustheid uiteengezet, waarin expliciet wordt gesteld dat: "Een constructie dient zodanig 
ontworpen en uitgevoerd te zijn dat deze niet disproportioneel zal worden beschadigd door 
gebeurtenissen zoals: explosie, botsingen en de gevolgen van menselijke fouten, in een mate die niet 
in verhouding staat tot de aanvankelijke oorzaak". Bovendien stelt EN 1990, 2.1 (5)P, met het oog op 
risicobeperking in verband met instorting van constructies, dat: "Mogelijke schade moet worden 
vermeden of beperkt door de juiste keuze van één of meer van de volgende maatregelen: (i) vermijden, 
uitsluiten of beperken van de bedreigingen, die de constructie te verduren kan krijgen; (ii) kiezen van 
een constructietype, dat een geringe kwetsbaarheid ten aanzien van de beschouwde bedreigingen 
heeft;  (iii) kiezen van een constructietype en constructief ontwerp, dat de verwijdering van een 
afzonderlijk constructief element of een beperkt deel van de constructie, of het optreden van lokale 
schade zonder bezwijken kan weerstaan;  (iv) zoveel mogelijk vermijden van constructieve systemen 
die kunnen bezwijken zonder waarschuwing; (v) koppelen van de constructieve elementen". 

1.2.2 Ontwerpsituaties 
Volgens EN 1990, 3.2 (2)P, is de ontwerpsituatie, die van belang is voor de robuustheid van constructies 
de buitengewone ontwerpsituatie die verwijst naar uitzonderlijke omstandigheden die van toepassing 
zijn op de constructie of waaraan deze is blootgesteld, bijv. aan brand, ontploffing, stootbelasting of 
de gevolgen van lokaal bezwijken. EN 1990 maakt ook een onderscheid tussen buitengewone 
ontwerpsituaties (bv. brand, ontploffingen, stootbelasting of de gevolgen van lokaal bezwijken) en 
aardbevingsontwerpsituaties (Elghazouli, 2013). Bovendien stelt EN 1990, 3.2 (3)P dat de gekozen 
ontwerpsituaties voldoende ernstig en gevarieerd moeten zijn om alle omstandigheden te omvatten 
die zich tijdens de uitvoering en het gebruik van de constructie kunnen voordoen. Anderzijds wordt 
"robuustheid" in EN 1991-1-7 (EN 1991-1-7, 2006) gedefinieerd als " het vermogen van een constructie 
om weerstand te bieden aan gebeurtenissen als brand, ontploffingen, stootbelastingen of de gevolgen 
van een menselijke fout, zonder te zijn beschadigd in een mate die niet in verhouding staat tot de 
oorspronkelijke oorzaak ". Deze definitie koppelt robuustheid dus aan buitengewone 
ontwerpsituaties, waarbij de combinatie van maatregelen voor dergelijke situaties wordt gegeven in 
EN 1990, 6.4.3.3, Eq. (6.11b).  
Opgemerkt moet worden dat buitenontploffingen, oorlog en terroristische aanslagen strikt genomen 
niet onder de definitie van buitengewone senario’s in de eurocodes vallen; het is echter de 
verantwoordelijkheid van de ingenieur om de robuustheid van constructies onder al deze extreme 
belastingen in aanmerking te nemen. Een soortgelijke situatie doet zich voor bij de stabiliteit en 
restcapaciteit van gebouwen na seismische of brandincidenten, die niet rechtstreeks onder de 
robuustheidseisen van EN 1991-1-7 vallen. Echter, geeft EN 1998-1 (EN 1998-1, 2004) algemene regels 
voor seismische belastingen en regels voor gebouwen, terwijl EN 1993-1-2 (EN 1993-1-2, 2005) en EN 
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1994-1-2 (EN 1994-1-2, 2005) algemene regels geven voor het constructief brandontwerp  van 
respectievelijk stalen en composiet gebouwen. 

1.2.3 Gevolgklassen 
De ontwerpstrategieën voor buitengewone ontwerpsituaties om aan de robuustheidseisen te voldoen 
zijn gebaseerd op de gevolgklassen van de constructie. De voorgestelde classificatie in Bijlage A van EN 
1991-1-7 deelt gebouwen in vier gevolgklassen (CC) in, rekening houdend met het type gebouw, de 
bezettingsgraad en de omvang. In EN 1990 en EN 1991-1-7, Cl 3.4, worden slechts drie gevolgklassen 
onderscheiden. In bijlage A van EN 1991-1-7, tabel A.1, wordt Gevolgklasse 2 onderverdeeld in CC2a 
(lage risicogroep) en CC2b (hoge risicogroep), terwijl de andere klassen CC1 (geringe gevolgen bij 
bezwijken) en CC3 (grote gevolgen) zijn. Meer details over de gevolgklasse van gebouwen, zoals hier 
vastgesteld, zijn te vinden in hoofdstuk 3. 
 
1.3 Robustheidsstrategieen 

1.3.1 Algemeen 
NEN-EN 1991-1-7 biedt verschillende strategieën die gebruikt kunnen worden om een constructie 
tegen deze buitengewone belastingen te beschermen en om disproportionele instorting te 
voorkomen, zoals samengevat in Figuur 1. 

 
Figuur 1. Robuustheidsstrategieën voor buitengewone ontwerpsituaties in (EN 1991-1-7, 2006) 
 

1.3.2 Strategieen op basis van bekende buitengewone belastingen 
EN 1991-1-7, 3.2 stelt dat wanneer de buitengewone belastingen geïdentificeerd worden en in 
aanmerking worden genomen, moeten de volgende factoren in rekening worden gebracht: (i)  
maatregelen nemen om een buitengewone belasting te voorkomen of de ernst ervan te verminderen; 
(ii) de kans dat de bekende buitengewone belasting optreedt; (iii) de gevolgen van bezwijken door de 
bekende buitengewone belasting; (iv) de publieke perceptie; (v) het aanvaardbare risiconiveau. In de 
richtlijn staat ook dat lokaal bezwijken ten gevolge van buitengewone belastingen aanvaardbaar kan 
zijn, mits het de stabiliteit van de gehele constructie niet in gevaar brengt, en het draagvermogen van 
de constructie behouden blijft en het mogelijk is de noodzakelijke noodmaatregelen te treffen. 
Bovendien wordt benadrukt dat maatregelen genomen moeten worden om het risico van 
buitengewone belastingen te beperken en dat deze maatregelen een of meer van de volgende 
strategieën moeten omvatten (i) het voorkomen van het optreden van de belasting (bijvoorbeeld bij 
bruggen, het toepassen van voldoende vrije ruimte tussen de rijbanen en de constructie) of tijdens het 
ontwerpproces de kans en/of de grootte van de belasting tot een aanvaardbaar niveau te reduceren; 
ii) het beschermen van de constructie tegen de gevolgen van een buitengewone belasting door het 
beperken van de gevolgen van de belasting op de constructie; iii) zorgen dat de constructie voldoende 
robuustheid bezit door gebruik van één of meer van de volgende methoden: a) door bepaalde 
onderdelen van de constructie waarvan de stabiliteit afhankelijk is te ontwerpen als kritische 
elementen om de kans te vergroten dat de constructie na een buitengewone gebeurtenis behouden 
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blijft; b) ontwerpen van constructieve elementen en kiezen van materialen met voldoende ductiliteit 
om zonder bezwijken significante vormveranderingsenergie te kunnen absorberen; c) opnemen van 
voldoende redundantie in de constructie om na een buitengewone gebeurtenis het afdragen van 
belastingen via alternatieve draagwegen mogelijk te maken.  
De nominale waarden voor bekende buitengewone belastingen (b.v. in geval van botsingen of interne 
explosie) worden voorgesteld in EN 1991-1-7. Deze waarden kunnen in de nationale bijlage voor 
afzonderlijke landen of voor een specifiek project worden gewijzigd en in het ontwerp door de 
bevoegde instantie en de opdrachtgever worden overeengekomen. 

1.3.3 Strategieën voor beperking van de mate van lokaal bezwijken 
Strategieën die gebaseerd zijn op het beperken van de mate van lokaal bezwijken dekken een breed 
scala aan  mogelijke gebeurtenissen en zijn meestal gerelateerd aan onbekende buitengewone 
belastingen.  Het aannemen van strategieën om de mate van lokaal bezwijken te beperken, kan 
voldoende robuustheid bieden tegen andere buitengewone belastingen behalve die onder EN 1991-1-
7 vallen (b.v. externe explosies en terroristische aanslagen) of andere belastingen die het gevolg zijn 
van niet-gespecificeerde oorzaken. 
 Voor de meeste bouwconstructies zijn mogelijke buitengewone belastingen meestal onbekend, 
vandaar dat het ontwerpen van constructies voor dergelijke situaties robuustheidsstrategieën 
impliceert die grotendeels gebaseerd zijn op het beperken van de mate van lokaal bezwijken met 
behulp van een van de volgende benaderingen, zoals vermeld in EN 1991-1-7, Cl 3.3: (i) het ontwerpen 
van kritische elementen, waar de stabiliteit van de constructie van afhankelijk is, om de gevolgen van 
een model van buitengewone belasting te weerstaan;; (ii) de constructie zo ontwerpen dat in het geval 
van lokaal bezwijken (bijvoorbeeld bezwijken van een enkel element) de stabiliteit van de gehele 
constructie of van een significant deel ervan niet in gevaar komt; (iii) toepassen van voorgeschreven 
ontwerp-/detailleringsregels die voor een aanvaardbare robuustheid van de constructie zorgen 
(bijvoorbeeld driedimensionale trekbanden voor aanvullende samenhang, of een minimaal niveau van 
ductiliteit van constructieve elementen die zijn onderworpen aan stootbelastingen). 
In bijlage A van EN 1991-1-7 wordt nader ingegaan op de toepassing van dergelijke strategieën op de 
verschillende gebouwencategorieën. Er worden strengere eisen aanbevolen voor CC1 tot en met CC3, 
waar het verhoogde risiconiveau als gevolg van constructieve instorting wordt reflecteerd.  
Zowel EN 1993 als EN 1994 geven aanbevelingen die direct of indirect van belang kunnen zijn voor het 
ontwerp en de detaillering op robuustheid, inclusief informatie die betrekking hebben op de 
vervormings- en rotatiecapaciteit van liggers en niet volledige sterke verbindingen. 
Diverse robuustheidseisen bestaan ook in andere internationale richtlijnen. Deze omvatten, maar zijn 
niet beperkt tot: de Unified Facilities Criteria (UFC): Design of Buildings to Resist Progressive Collapse 
(UFC 4-023-03, ontwikkeld door USA Department of Defense (DoD, 2016), de USA General Services 
Administration (GSA, 2016) Alternate Path Analysis and design guidelines, aanbevelingen opgenomen 
binnen ASCE 7-16 (ASCE, 2017b) en de International Building Code (IBC) (ICC, 2018) naast de 
bepalingen in de UK Building Regulations 2010 Approved Document A  (ODPM, 2013) ook de Chinese 
Code voor het anti-instortingsontwerp van bouwconstructies (CECS 392) (CECS, 2014). Zoals eerder 
vermeld, wordt waar nodig naar deze voorschriften verwezen in andere delen van dit document, en 
worden deze meer in detail beschreven in het achtergronddocument (Demonceau et al., 2021). 
 
1.4 Huidige normatieve ontwikkelingen 
De huidige ontwerp-herziening van EN 1990 (prEN 1990, 2019) voor de komende tweede generatie 
Eurocodes introduceert paragraaf 4.4 en informatieve bijlage E, die uitsluitend gewijd zijn aan 
constructieve robuustheid. Paragraaf 4.4 stelt dat: "Een constructie moet zodanig worden ontworpen 
dat deze voldoende robuust is, zodat deze tijdens haar levensduur niet wordt beschadigd door 
ongunstige en onvoorziene gebeurtenissen, zoals het bezwijken of instorten van een enkel element of 
een deel van een constructie, in een mate die niet in verhouding staat tot de aanvankelijke oorzaak". 
Ook wordt opgemerkt dat voor de meeste constructies het ontwerp in overeenstemming met de 
Eurocodes een adequaat niveau van robuustheid biedt zonder dat aanvullende ontwerpmaatregelen 
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nodig zijn om de constructieve robuustheid te vergroten; indien dergelijke maatregelen nodig zijn, 
moet dit worden gespecificeerd door de relevante autoriteiten of door de betrokken partijen in een 
specifiek project. Anderzijds geeft bijlage E van het ontwerp EN 1990 informatieve richtlijnen voor het 
vergroten van de robuustheid van gebouwen en bruggen. Het biedt strategieën die gebaseerd zijn op 
het beperken van de mate van de schade, terwijl het expliciete ontwerp van constructies voor bekende 
buitengewone belasting onder het toepassingsgebied van EN 1991 valt. 
De voorgestelde robuustheidsstrategieën volgen de hierboven besproken typische methoden, met de 
toevoeging van een "segmentatiestrategie". Daartoe geeft Tabel E.1 in bijlage E aanbevelingen voor 
indicatieve ontwerpmethoden voor het vergroten van de robuustheid van de gevolgklassen CC1, CC2 en 
CC3. Het is ook vermeldenswaard dat de nieuwe EN 1990 nog twee gevolgklassen toevoegt, namelijk CC0 
en CC4. CC4 wordt beschouwd als een klasse met een extreem risico op verlies van mensenlevens of 
persoonlijk letsel en een aanzienlijk economisch, sociaal of milieurisico. De voorschriften in de Eurocodes 
dekken niet volledig de ontwerpregels die nodig zijn voor constructies die als CC4 zijn classificeerd. Voor 
deze constructies kunnen aanvullende voorschriften nodig zijn naast die in de Eurocodes zijn 
opgenomen. Anderzijds heeft CC0 het laagste risico, waarbij de Eurocodes of alternatieve voorschriften 
kunnen worden gebruikt en waarbij andere elementen dan constructieve als CC0 kunnen worden 
geclassificeerd. Daarom hebben de voorschriften in de Eurocodes voornamelijk betrekking op de 
ontwerpvoorschriften voor constructies die geclassificeerd zijn als CC1 tot en met CC3. 
 

Figuur 2. Ontwerpstrategieën voor bekende buitengewone belastingen en voor algemene verhoogde 
robuustheid volgens (prEN 1990, 2019)  

Naast de voorgestelde herzieningen in EN 1990 1990 (prEN 1990, 2019), zijn er ontwikkelingen in de EN 
1993 en de EN 1998 die van direct en indirect belang kunnen zijn voor het voldoen aan de 
robuustheidseisen. Deze omvatten richtlijnen voor de beoordeling van de rotatiecapaciteit in liggers en 
verbindingen in EN 1993, alsmede de voorschriften voor de kracht-vervormingsrelaties voor stalen en 
composiet staal-beton componenten voor niet-lineaire statische (pushover) analyse in EN 1998. Naar 
deze voorschriften wordt waar nodig verwezen in andere delen van dit document, en deze worden meer 
in detail beschreven en kritisch beoordeeld in het achtergronddocument (Demonceau et al., 2021). 
 
1.5 Afsluitende opmerkingen 
In dit hoofdstuk zijn de eisen en beschikbare strategieën voor robuustheid benadrukt die momenteel 
in de Eurocodes zijn vastgelegd en voorgesteld. Hoewel het ontwerpen voor robuustheid normatief 
wordt benaderd via de algemene principes in EN 1990 en EN 1991-1-7, is er geen samenhangend 
geheel van regels beschikbaar. Belangrijke parameters voor robuustheid, zoals die van het systeem 
worden geëist en die beschikbaar zijn vanuit lokale ductiliteit, vereisen verdere behandelingen en 
verduidelijkingen in het normatieve ontwerp. Meer in het algemeen is er, ondanks het aanzienlijk 
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corpus aan onderzoeken op het gebied van robuustheid in diverse constructievormen, een behoefte 
aan overdracht van deze kennis in vereenvoudigde methoden en hulpmiddelen voor de technische 
praktijk. Dit document is daarom bedoeld om de beschikbare informatie uit recente onderzoek studies 
over stalen en composiet raamwerken te distilleren in de vorm van ontwerpvoorschriften, variërend 
van gedetailleerd tot vereenvoudigd, ten behoeve van verschillende niveaus van praktisch ontwerp, 
die worden ondersteund en geïllustreerd door een aantal realistische ontwerp casestudies.
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2 Ontwerp voor robuustheid 
2.1  Ontwerpstrategieën 

2.1.1 Inleiding 
Om te voldoen aan de eisen die door de huidige ontwerpnormen worden gesteld (Hoofdstuk 1), wordt 
het ontwerpen voor constructieve robuustheid voorgesteld als een stapsgewijze procedure die 
gebaseerd is op de gevolgklassen van het gebouw, de aard van de buitengewone belasting die in 
aanmerking moet worden genomen en de constructieve lay-out van het gebouw. Deze procedure kan 
gemakkelijk worden georganiseerd in een algemeen stroomschema dat het te volgen ontwerpproces 
weergeeft, zoals weergegeven in Figuur 3. 
Dit stroomschema kan worden gezien als de ruggengraat van dit ontwerphandboek en zal in dit 
hoofdstuk uitvoerig worden gepresenteerd. Meer inzichtelijke details over de benaderingen en 
procedures die tijdens het gehele ontwerpproces moeten worden toegepast, zullen vervolgens in de 
volgende hoofdstukken aan de orde komen. 

2.1.2 Algemene ontwerpfilosofieën 
EN 1991-1-7 (2006) stelt dat de potentiële schade bij buitengewone scenario’s is te voorkomen of te 
beperken door de buitengewone belastingen te voorkomen of te beperken, door de constructie te 
beschermen tegen de gevolgen van de buitengewone belastingen (door middel van passende 
beveiligingssystemen), of door de constructie zodanig te ontwerpen dat deze bestand is tegen de 
buitengewone belastingen of de gevolgen daarvan. Deze maatregelen leiden bijgevolg ofwel tot een 
kleine kans dat het gevaar zich voordoet, ofwel tot een robuuste constructie die bestand is tegen de 
buitengewone belastingen. 
Nauw aansluitend bij de richtlijnen van EN 1991-1-7, is het voorgestelde uitgangspunt in het ontwerp 
voor robuustheid de identificatie van de gevolgklassen van het beschouwde gebouw (BOX A.1 in Figuur 
3). Aan de hand van de gevolgklassen van het gebouw kan de ontwerper beoordelen welke 
ontwerpbenadering moet worden gevolgd om een adequaat niveau van robuustheid te bereiken. Zo 
houdt het ontwerp voor robuustheid van een lage gevolgklasse (CC1) geen specifieke overwegingen 
in, zolang het ontwerp wordt uitgevoerd in volledige overeenstemming met de regels van de reeks 
Eurocodes (EN 1990 tot EN 1999). Voor gebouwen met  grotere risicos, zoals CC2 en CC3, vereist het 
robuust ontwerp daarentegen een specifieke aanpak, die kan variëren van eenvoudige prescriptieve 
regels tot geavanceerde risicoanalyses en complexe analytische of numerieke methoden. Meer details 
over de definitie van de gevolgklassen zijn te vinden in hoofdstuk 3. 
Zodra de gevolgklasse is vastgesteld, moeten de potentiële gevaren en de relevante scenario’s voor 
buitengewone belastingen door de ontwerper worden geïdentificeerd in nauwe samenwerking met 
de opdrachtgever en de relevante autoriteiten. Bijgevolg stelt de identificatie van de potentiële 
gevaren/bedreigingen de ontwerper in staat te pleiten voor een expliciet ontwerp voor een specifieke 
bekende buitengewone belasting (Box B in Figuur 3) en/of voor een ontwerpstrategie die de omvang 
van de initiële schade beperkt die ontstaat als gevolg van een onbekende  buitengewone gebeurtenis 
(Box C in Figuur 3). Voor gebouwen met hoge risico (CC3) is in het algemeen een systematische 
risicobeoordeling vereist om de buitengewone scenario's vast te stellen die zich tijdens de levensduur 
van de constructie het meest waarschijnlijk zullen voordoen (zie hoofdstuk 6). 

2.1.3 Ontwerpen voor bekende buitengewone belastingen 
Over het algemeen impliceert het ontwerp voor een bekende buitengewone gebeurtenis het gebruik 
van preventieve en beschermende maatregelen die het risico van het optreden van het gevaar  zouden 
beperken of de destructieve effecten ervan zouden verminderen (Box B.2 in Figuur 3). Dergelijke 
maatregelen kunnen variëren van conceptuele oplossingen (het kiezen van bouwkundige vormen met 
een lage risicogevoeligheid) tot maatregelen ter beperking van de gevolgen van een buitengewone 
belasting (bijvoorbeeld veiligheidsbarrières of beschermende paaltjes). 
Als de maatregelen die zijn genomen om de buitengewone gebeurtenissen te voorkomen ertoe leiden 
dat het volledige scala van mogelijke gevaren wordt vermeden, is het redelijk te oordelen dat het 
ontwerp volledig voldoet aan de robuustheidseisen. Omgekeerd, zolang deze maatregelen alleen de 
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omvang (of kans van optreden) van de buitengewone belasting verminderen, of eenvoudigweg niet 
kunnen worden uitgevoerd, is lokale schade dreigend en is een beoordeling van mogelijke lokale 
schade door middel van een expliciet ontwerp vereist (Box B.3 to Box B.6 in Figuur 3). Indien de 
voorspelde lokale schade onaanvaardbaar is en tot een disproportionele instorting van de constructie 
zou kunnen leiden, moet het ontwerp van de constructie zodanig worden aangepast dat de lokale 
schade wordt tegengegaan (Box B.2 in Figuur 3). Indien dergelijke schade aanvaardbaar is, moet de 
omvang ervan worden voorkomen door middel van geschikte ontwerpstrategieën zoals voorgesteld 
voor onbekende buitengewone belastingen (see hoofdstuk 2.1.4). 
In het algemeen worden voor het expliciete ontwerp van bekende buitengewone belastingen 
specifieke ontwerpstrategieën gebruikt die op analytische en/of numerieke methoden berusten. Het 
niveau van verfijning van de methoden hangt sterk samen met de gevolgklasse van de beschouwde 
constructie. De strategieën en de beschikbare methoden worden in detail besproken in hoofdstuk 4. 
In dit hoofdstuk worden vier specifieke buitengewone belastingen behandeld: stootbelastingen 
(hoofdstuk 4.2), Ontploffingen/explosies (hoofdstuk 4.3), brand als uitzonderlijke gebeurtenis 
(hoofdstuk  4.4) en aardbeving als uitzonderlijke gebeurtenis (hoofdstuk 4.5). 

2.1.4 Ontwerpen voor onbekende buitengewone belastingen 
Onbekende dreigingen hebben betrekking op buitengewone belastingen die niet specifiek in de 
normen zijn opgenomen of door de opdrachtgever of andere belanghebbenden zijn aangegeven, of 
op alle andere belastingen die het gevolg zijn van niet-gespecificeerde oorzaken. Door de onzekerheid 
over de aard, de omvang en het aangrijpingspunt (gebied) van een onbekende buitengewone belasting 
kan  de vereiste constructieve prestatie meestal niet worden ingeschat. In dit geval vereist het ontwerp 
voor robuustheid pragmatische oplossingen voor een breed scala aan mogelijke buitengewone 
scenario's. Momenteel zijn de ontwerpstrategieën waarvan wordt aangenomen dat ze een adequaat 
niveau van constructieve robuustheid bereiken, hoofdzakelijk gericht op het beperken van de omvang 
van een lokale schade (Box C.2 in Figuur 3), wat de oorzaak ook is. Deze ontwerpstrategieën worden 
behandeld in hoofdstuk 5. 
Voor gebouwen in de lage gevolgklassen (CC2a - zie hoofdstuk 3), stelt EN 1991-1-7 voor om de 
constructie te voorzien van een efficiënt horizontale trekband systemen door gebruik te maken van 
een prescriptieve methode genaamd de "trekband methode" (Box C.3.a2 1n Figuur 3). Deze methode 
maakt het mogelijk een minimumniveau van continuïteit tussen de verschillende constructiedelen te 
waarborgen door middel van horizontale trekbanden en dus de ontwikkeling van de kettinglijn in de 
beschadigde constructie mogelijk te maken met het oog op de activering van alternatieve draagwegen. 
Aangezien het echter onmogelijk is de mate van robuustheid, die door middel van de trekband 
methode wordt bereikt, in te schatten, blijft de doeltreffendheid van deze laatste twijfelachtig en 
wordt deze eerder beschouwd als een noodzakelijke maar een onvoldoende maatregel. Ook vereist 
de ontwikkeling van kettinglijn belasting een voldoende vervormingscapaciteit op belangrijke 
constructieve locaties, maar dit punt wordt in de code niet specifiek behandeld. In paragraaf 5.3.1 
zullen voorstellen worden gedaan om deze geconstateerde tekortkomingen te verhelpen. 
Voor gebouwen in de hoge gevolgklassen (CC2b - zie hoofdstuk 3), worden verschillende alternatieven 
voorgesteld. Het eerste is het gebruik van de trekbanden zoals voorgesteld voor CC2a, maar met 
toevoeging van het verzoek voor een efficiënt verticaal trekband (zie hoofdstuk 5.3.1).  
De tweede is de overweging van de volledige verwijdering van dragende elementen (kader C.3.a2 in 
Figuur 3). Deze situatie simuleert het geval waarin een dragend element volledig verloren gaat ten 
gevolge van een onvoorziene gebeurtenis en maakt het mogelijk te beoordelen of de constructie in 
staat is een alternatief draagweg te activeren om het verlies van het dragende element te overleven. 
In de huidige normatieve context wordt deze aanpak omschreven als de "denkbeeldige verwijdering 
van dragende elementen" en, zoals EN 1991-1-7 voorschrijft, moet deze worden toegepast op alle 
dragende elementen (kolommen, balken die kolommen ondersteunen, of een deel van dragende 
muren) die geacht worden één voor één te worden verwijderd in elke bouwlaag van het gebouw. 
Hoewel een dergelijke methode vervelend en tijdrovend kan zijn omdat er geavanceerde analyse-tools 
voor nodig zijn, biedt deze de mogelijkheid om na te gaan  of het gebouw stabiel blijft en of de 
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waargenomen schade aanvaardbaar blijft. Van hoofdstuk 5.3.2 tot hoofdstuk 5.3.4 zullen analytische 
en numerieke hulpmiddelen met verschillende verfijningsniveaus worden voorgesteld om deze 
benadering toe te passen. 

 

 

* Passende ontwerpbenaderingen voor hogere en lagere gevolgklassen kunnen nodig zijn 

** Bij herontwerp/retrofit kunnen, waar nodig, meer geavanceerde methoden worden gebruikt 

***Strategieën voor een robuust ontwerp sluiten elkaar niet uit en kunnen afzonderlijk of in combinatie worden gebruikt 
Figuur 3. Stroomschema voor het robuustheidsontwerp 

Wanneer het verlies van een dragend element tot een disproportionele instorting leidt of de omvang 
van de lokale schade een specifieke voorgeschreven limiet overschrijdt, moet het verwijderde element 
als "kritische element" worden aangemerkt en moet het ontwerp zich richten op methoden voor de 
lokale versterking van de weerstandscapaciteit van het als "kritische element" aangemerkte element 
(vak C.3.b in Figuur 3). Bovendien moet het kritische element  zodanig worden ontworpen dat het 
bestand is tegen de buitengewone belasting, en moet het bezwijken ervan op alle mogelijke manieren 
worden voorkomen. Deze methode wordt nader uiteengezet in paragraaf 5.4. 
Een alternatief voor deze methodes is het gebruik van segmentaties (kader C.3.c in Figuur 3). Segmentatie 
is een ontwerpstrategie die een mogelijkheid biedt de initiële schade te voorkomen of te beperken door 
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het bezweken deel van een constructie te isoleren van de rest van de constructie door middel van 
zogenaamde segmentgrenzen. Segmentatiestrategieën kunnen in het algemeen gebaseerd zijn op zwakke 
segmentgrenzen of sterke segmentgrenzen. Meer details worden gegeven in hoofdstuk 5.5. 
Voor gebouwen in CC3 zijn de te volgen ontwerpbenaderingen vergelijkbaar met die voor CC2b 
worden voorgesteld, maar het gebruik van verfijnde methoden zoals dynamische analyses (hoofdstuk 
5.3.5) vereisen en moeten vergezeld gaan van een risicoanalyse (hoofdstuk 6), zoals eerder vermeld. 
 
2.2 Belang voor constructieve verbindingen in het ontwerp voor robuustheid 

2.2.1 Klassiek ontwerp bij BGT en UGT 
Constructieve verbindingen zijn kritische componenten die de globale respons van een stalen gebouw 
sterk beïnvloeden. Zoals vermeld in EN 1993-1-8 kunnen verbindingen worden geclassificeerd in 
termen van rotatiestijfheid, sterkte en vervormingscapaciteit (ductiliteit). 
Er worden drie niveaus van rotatiestijfheid beschouwd: scharnierend, flexibel en volledig stijf. 
Stijfheidsclassificatiegrenzen worden gegeven in EN 1993-1-8, maar voor hun toepassing op 
scharnierende verbindingen wordt verwezen naar (Jaspart et al. , 2009). In werkelijkheid treden 
vervormingen ook op onder axiale of afschuifkrachten, maar deze blijven vrij klein en er wordt meestal 
aangenomen dat ze de respons van de constructie niet significant beïnvloeden. 
Op basis van sterkte (buigweerstand) (EN 1993-1-8 en (Jaspart et al. , 2009)) gelden de volgende 
klassen, namelijk nominaal scharnierend, niet-volledig sterk en volledig sterk, waarvoor ook 
indelingscriteria worden gegeven. Het concept van niet-volledig en volledig sterke verbindingen kan 
gemakkelijk worden uitgebreid tot elke andere belastingsgeval (axiale kracht, combinatie van moment 
en axiale krachten...). 
Wat de vervormingscapaciteit betreft, bestaan er ook drie categorieën, maar deze worden helaas niet 
expliciet vermeld in EN 1993-1-8: brosse verbindingen, vervormbare verbindingen voor plastische 
toetsing en vervormbare verbindingen voor plastische analyse. Vergelijkbaar met doorsnedenklasse 
van constructieve elementen, zou men kunnen spreken over verbindingsklassen. 
Het gebruik van volledig-sterke verbindingen met volledige sterkte is niet de meest economische optie, 
wegens de hoge fabricagekosten, maar dit maakt het mogelijk het effect van de verbindingen  op de 
herverdeling van de interne krachten en op de ontwerpweerstand van het constructiesysteem te 
verwaarlozen, aangezien de kans op het ontstaan van doorbuiging in de dwarsdoorsnede van het 
element slechts groot is, althans indien een elastische analyse wordt uitgevoerd samen met een 
elastische of plastische toetsing van de weerstand van de dwarsdoorsnede. Zodra een plastische 
constructieberekening wordt uitgevoerd, waarbij dus plastische rotatiecapaciteit vereist is voor de 
ontwikkeling van het plastische mechanisme, moet het risico van het ontstaan van een plastisch 
scharnier in de verbinding naast de doorsnede, als gevolg van een te grote sterkte van het materiaal 
in het lid, worden vermeden, vooral als de ductiele respons van de verbinding met volledige sterkte 
niet is gecontroleerd. In EN 1993-1-8 wordt dan de inachtneming van een initiële "over-sterkte" van 
de verbindingen geëist, in vergelijking met de nominale weerstand van de doorsnede. Hier zou men 
kunnen spreken van "oversterkte verbindingen". 
Het componentenmodel dat beschikbaar is in (EN 1993-1-8, 2005) is de belangrijkste analytische 
methode voor het berekenen van de mechanische eigenschappen, (i) stijfheid, (ii) sterkte en (iii) 
rotatiecapaciteit, van de verbindingen. Het wordt toegepast voor zowel het elastische als het 
plastische ontwerp van elke staal of staal-beton composiet (EN 1994-1-1, 2004) verbindingen. Details 
voor de uitvoeringsprocedure en aanvullende informatie bij (EN 1993-1-8, 2005) en (EN 1994- 1-1, 
2004) zijn beschikbaar in (Jaspart and Weynand, 2016a) en (Demonceau et al., 2021). Om het 
toepassingsgebied uit te breiden, heeft (Demonceau, 2008) een onderdeel voor staal-beton 
verbindingen, de "composiet vloerplaten op druk", gekarakteriseerd en voorstellen gedaan voor het 
effectieve bijdrageoppervlak van de vloerplaten en de bijdrage van het onderdeel aan staal- 
betoncomposietverbindingen onder buigende momenten, zie hoofdstuk VIII.4.2 van (Demonceau et 
al., 2021). Een andere interessante referentie is de volgende waarin een overzicht wordt gegeven van 
de ontwerpregels voor componenten die beschikbaar zijn in de codes en in de technische literatuur 
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(Jaspart et al., 2005). Tenslotte wordt voor componenten in buisvormige verbindingen verwezen naar 
(Weynand et al., 2015). 
De berekening van de stijfheid en de rekenwaarde van de buigweerstand van verbindingen is in 
principe mogelijk, ongeacht de belasting (alleen moment M, alleen axiale kracht N en combinatie van 
moment M en axiale kracht N, naast dwarskrachten), door gebruik te maken van de 
componentenmethode. 

In bovengenoemde normatieve documenten worden echter alleen nauwkeurige toepassingsregels 
gegeven voor verbindingen die belast zijn op buigende momenten en axiale krachten, behalve voor 
kolomvoeten. Wanneer een verbinding ook aan een axiale kracht NEd wordt blootgesteld, wordt slechts 
een ruwe benadering voorgesteld waarbij in de eerste plaats de invloed van de M-N interactie buiten 
beschouwing wordt gelaten zolang NEd kleiner is dan 5% van de rekenwaarde van axiale plastische 
weerstand van de verbonden liggerdwarsdoorsnede (Npl,Rd). 
In (Demonceau et al., 2019), is aangetoond dat de Eurocode M-N interactie soms vrij nauwkeurig, maar 
vaak zeer veilig de verbindingsweerstand voorspelt, terwijl de 5% regel over het algemeen leidt tot 
een aanzienlijke overschatting van de verbindingsweerstand. Bovendien geeft Eurocode 3, deel 1-8, 
niet aan hoe de axiale verbindingsweerstand NRd moet worden geëvalueerd. In dezelfde publicatie 
wordt ook een verbeterde ontwerp-analytische assemblageprocedure gepresenteerd voor staal- en 
staal- betoncomposietverbindingen. Deze procedure is gevalideerd aan de hand van vergelijkingen 
met resultaten van experimentele proeven die zijn uitgevoerd op composiet ligger-kolomverbindingen 
in verschillende belastingsgevallen, zoals brand en progressieve instorting. Deze geavanceerde 
procedure, die volledig verenigbaar is met de door de Eurocodes gevolgde ontwerpeisen, wordt 
beschreven in bijlage A.1. 

2.2.2 Ontwerp van verbindingen onder uitzonderlijke omstandigheden 
Bij uitzonderlijke gebeurtenissen kunnen de klassieke BGT/UGT-ontwerpcriteria (in termen van 
materiaalvloeiing en vervorming) ruim worden overschreden. Aangezien het uiteindelijke doel is om 
de lokale schade aan de constructie of de uitbreiding van deze lokale schade naar de rest van de 
constructie te beperken, kunnen voordelen van deze grote vervormingen en van de uiterste weerstand 
van het materiaal bij de beoordeling van de robuustheid worden overwogen. Met andere woorden, 
het doel is om aan te tonen dat de constructie van een aanvankelijke stabiele onbeschadigde 
configuratie, vóór de gebeurtenis, kan overgaan naar een andere stabiele beschadigde configuratie, 
mogelijk ten koste van extreem grote vervormingen en gebruikmaking van de uiterste 
materiaalweerstand. Voor verbindingen kan het gaan om zeer grote uitzettings- of 
rotatievervormingen, met een belastingsniveau dat bijna gelijk is aan de uiterste weerstand van de 
verbinding. Bij verbindingen die niet in staat zijn dergelijke grote vervormingen te vertonen, kan 
voortijdig bros bezwijken optreden, wat de mogelijkheid om het risico van progressieve instorting te 
beperken nadelig beïnvloedt. Bijgevolg worden ductiliteit en grote vervormingscapaciteit beschouwd 
als belangrijke eigenschappen die aan de constructieve verbindingen  moeten worden verstrekt. 
Bovendien veroorzaken buitengewone gebeurtenissen vaak interne krachten in de verbindingen die 
aanzienlijk verschillen van die bij BGT/UGT worden beschouwd. Deze krachten variëren afhankelijk van 
de aard van de gebeurtenis. Bovendien kan het mogelijk verlies van een element na de gebeurtenis de 
verdeling van de interne krachten in het onbeschadigde deel van de constructie drastisch wijzigen. Als 
conclusie moeten idealiter brosse bezwijkmechanisme moeten worden vermeden in het gehele 
complexe en onvoorziene belasting sequenties van de verbinding tijdens de gebeurtenis.  
Ongeacht de aard van de gebeurtenis of van de gekozen ontwerpstrategie, lijkt het voorlopige ontwerp 
van alle constructieve verbindingen voor ductiliteit in UGT-toestanden een eerste vereiste, ook al 
wordt dit niet strikt vereist. Het gaat eenvoudigweg uit van het principe dat een verbinding, die zelfs 
niet ductiel is onder UGT toestand, waarschijnlijk niet "plotseling" enorme vervormings- of 
rotatiecapaciteiten zal vertonen onder uitzonderlijke gebeurtenissen. 
De karakterisering van de verbindingseigenschappen in dergelijke extreme situaties wordt niet 
behandeld in EN 1993-1-8, maar het is aangetoond in verschillende onderzoeksprojecten (Kuhlmann 
et al., 2008; Demonceau et al., 2013; Ulrike Kuhlmann et al., 2017) , dat het gebruik van de 
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componentenmethode kan worden uitgebreid om extreme belastingsgevallen in verbindingen aan te 
pakken, en daarom zal deze benadering opnieuw worden gebruikt als referentie voor berekeningen in 
het huidige ontwerphandboek. 
Concluderend wordt in het huidige ontwerphandboek aanbevolen: 

• Ten eerste, ontwerpen van systematisch ductiele verbindingen onder BGT/UGT- toestanden. 
Om dit te bereiken worden verder in dit hoofdstuk algemene richtlijnen gegeven. De 
voorwaarden worden uitgedrukt in termen van minimale ductiliteitseisen waaraan de 
verbindingen te allen tijde moeten voldoen, onafhankelijk van het globale constructieve  
analyse- en ontwerpproces dat geïmplementeerd wordt om UGT te controleren. 

• Het in acht nemen van specifieke aanvullende ontwerpcriteria onder uitzonderlijke 
omstandigheden. Deze verschillen volgens de ontwerpstrategieën die in hoofdstuk 2.1 
worden gepresenteerd. Deze zullen dienovereenkomstig worden uitgewerkt in de 
hoofdstukken 4 en 5.  In sommige gevallen zal aan ductiliteitseisen moeten worden voldaan 
voor belastingsgevallen die verschillen van die waaraan wordt voldaan onder UGT-
toestanden (bijvoorbeeld in het geval van het verlies van een constructie-element als gevolg 
van de buitengewone gebeurtenis). 

2.2.3 Minimum ductiliteitseisen voor constructieve verbindingen   
2.2.3.1  Algemene aanbevelingen voor alle staal- en composietverbindingen bij UGT 

Onder UGT-toestanden zijn verschillende niveaus van vervormingscapaciteit vereist, afhankelijk van 
de specifieke situatie die zich bij het ontwerp voordoet. In elk van de bovengenoemde gevallen worden 
de minimumeisen voor de vervormingscapaciteit bij UGT gespecificeerd. 
Gebruik van scharnierende verbindingen 
Ductiliteitseisen van dergelijke verbindingen worden gegeven in (Jaspart et al., 2009), evenals procedures 
voor de schattig van de rekenwaarde van afschuifweerstand (in de vorm van ontwerpbladen die een 
eenvoudige toepassing in de praktijk mogelijk maken). In deze publicatie worden de eisen uitgedrukt in 
termen van volledig-sterke lassen en minimumwaarden voor de verhouding d/t tussen de boutdiameter 
en de dikte van de verbonden platen (bijvoorbeeld de kopplaat). 
Wat de lassen betreft, wordt het gebruik van volledige gepenetreerde lassen of lassen met volledige 
sterkte aanbevolen. Hoewel het gebruik van lassen met volledige gepenetreerde extra kosten met zich 
mee kan brengen, kunnen lassen met volledige sterkte redelijkerwijs worden bereikt met 
inachtneming van de ontwerpcriteria die zijn vermeld in Tabel 1. 
 
Tabel 1. Aanbevolen keelhoogte "a" om dubbele hoeklassen met volledige sterkte te verkrijgen voor plaatdiktes 

"t" kleiner dan 40mm (Jaspart et al., 2009) 

Staal soort S235 S275 S355 S420M S420N S460M S460N 
fy (N/mm²) 235 275 355 420 420 460 460 
ft (N/mm²) 360 430 510 520 550 550 580 
bw 0.80 0.85 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 
fw,u,end (N/mm²) 255 286 321 294 311 311 328 
Volledig sterke 
dubbele hoeklassen 

a ≥ 0.46t a ≥ 0.48t a ≥ 0.55t a ≥ 0.71t a ≥ 0.68t a ≥ 0.74t a ≥ 0.70t 

Om het brosse bezwijken van de bouten te voorkomen en een voldoende vervormingscapaciteit van 
de geboute verbinding te garanderen, voorziet EN 1993 1-8 in punt 6.4.2 in een criterium. Dit criterium 
koppelt de dikte "t" van de basiscomponent (dikte van de kolomflens, van de liggerkopplaat of het op 
trek belaste, op de flens gebout hoekprofiel ) aan de nominale diameter van de bout "d": 

𝑡 ≤ 0,36𝑑(𝑓!" 𝑓#⁄   (1) 

waarbij fub de uiterste treksterkte is van de bout en fy is de vloeisterkte van het materiaal van de 
betrokken basiscomponent. Aan deze voorwaarde moet ten minste door één van de twee  verbonden 
platen worden voldaan 
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Om voldoende rotatiecapaciteit te garanderen zonder dat het moment in de verbinding te groot wordt, 
zijn bovendien detailleringsvoorschriften vereist. Enkele voorbeelden zijn opgenomen in bijlage A.2. 
 
Gebruik van verbindingen met niet-volledige sterkte  
Indien een elastische berekening wordt uitgevoerd bij UGT en gevolgd wordt door een elastische 
toetsing van de weerstand van de verbindingen, hoeft geen vervormingscapaciteit worden 
gegarandeerd, aangezien er wordt aangenomen dat zich in de verbindingen geen vervorming 
plaatsvinden. 

Indien een elastische berekening wordt uitgevoerd bij UGT en gevolgd wordt door een plastische 
toetsing van de weerstand van de verbindingen, moeten minimumeisen worden gecontroleerd, zoals 
voor doorsnedeklasse 2 constructiedelen, om een volledige plastische herverdeling van de interne 
krachten in de verbindingen mogelijk te maken. EN 1993-1-8 specificeert in punt 6.2.7.2(9) de regels 
die moeten worden gevolgd om het voortijdig bezwijken van de bouten op trek te voorkomen. 

Indien tenslotte een plastische berekening met plastische scharnieren in de verbindingen wordt 
uitgevoerd, wordt aangenomen dat zich in de verbindingen plastische scharnieren vormen. Daarom 
moeten bepaalde bezwijkmechanismen, zoals bezwijken van bouten en lassen, worden vermeden. De 
voorschriften in Tabel 1 en vergelijking (2) moeten worden gevolgd om het optreden daarvan te 
voorkomen. Deze voorschriften hoeven niet worden toegepast indien een ductiele bezwijkmechanisme 
in een andere zwakkere component de overhand heeft en de plastische weerstand van de verbindingen 
beperkt. Het vloeien van "kolomlijf op trek" is één van deze ductiele componenten, evenals de 
ontwikkeling van stuikvervorming voorafgaand aan het bezwijken van de bouten op afschuiving. 
Andere te vermijden bezwijkmechanismen zijn de "kolomlijf op druk" en de "kolom- en liggerlijf op 
druk", die lokale instabiliteitsverschijnselen kunnen veroorzaken. 

Afhankelijk van de globale ontwerpbenadering die bij UGT wordt gevolgd (elastische/plastische 
analyse; elastische/plastische verificatie), kunnen de eisen in termen van de ductiliteit variëren, terwijl 
in uitzonderlijke gevallen in paragraaf 2.2.2 is vermeld dat "het voorlopige ontwerp van alle 
constructieve verbindingen voor vervormingscapaciteit in UGT-toestanden een vereiste lijkt". Om dit 
te bereiken wordt aanbevolen om voor alle constructieve verbindingen de vervormingscapaciteit eisen 
te hanteren die bij "plastische constructieberekening met plastische scharnieren" horen, d.w.z. een 
vervormingscapaciteit die een aanzienlijk plastisch rotatiecapaciteit mogelijk maakt. Deze eis maakt 
het vaak mogelijk latere versterking van de verbindingen te vermijden bij de controle van de 
robuustheid van de constructies. 

Dezelfde benadering geldt voor staal-betonverbindingen. Voor deze laatste wordt aanbevolen te 
voldoen aan de eisen wat betreft de ductiliteit in het stalen deel van de verbinding (d.w.z. zonder de 
betonnen vloer), om te zorgen voor een juiste "rest"-respons van de verbindingen na de breuk van de 
wapening, bij een hoog rotatieniveau. 

De vervormingscapaciteit van de op trek belaste vloerplaten hangt af van de diameter van de wapening, 
de wapeningsverhouding en de ductiliteitsklasse van de wapening (minimaal te gebruiken klasse B). 

In dit verband moeten de algemene voorschriften van EN 1994-1-1 (b.v. de minimum wapeningsfactor) 
worden gevolgd. 

In (Duarte da Costa, 2018)wordt de vervormingscapaciteit van composietverbindingen onderzocht. In 
het bijzonder worden twee minimale vervormingsvoorwaarden  gegeven die een voldoende 
vervormingscapaciteit garanderen om een plastische analyse uit te voeren: 

• Effectieve wapeningsverhouding (d.w.z. de verhouding tussen de oppervlakte van de 
wapening en de oppervlakte van het beton Ac,eff  zoals gedefinieerd in paragraaf 7.3.2(3) van 
(EN 1992-1-1, 2005)): 2,0% ≤ reff ≤ 3,5% 
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• Diameter van de langswapening f ≥ 12mm. 

Bovendien wordt in (Schäfer, 2005) de plaatsing van de eerste stiftdeuvel op een bepaalde afstand aKB 

van de kolom aanbevolen om de vorming van een trekband in de betonplaat mogelijk te maken, zie 
Figuur 4 en om de vervormingscapaciteit van de verbinding  te verbeteren. 

Onder een positieve moment is de plaat in druk; kan men aannemen dat zijn de vervormingscapaciteit 
voldoende is om een scharnier te vormen in de composiet verbinding. 

 

Figuur 4. trekband in de betonplaat 

Gebruik van verbindingen met volledige sterkte  
In het geval van een elastische berekening bij UGT met een elastische of plastische toetsing van de 
doorsneden van de constructiedelen, moet geen ductiliteitseis worden gewaarborgd omdat in de 
verbonden staven kunnen vloeiien. 

In het geval van een plastische berekening met plastische scharnieren in de staven, wordt normaal 
geen vervormingscapaciteit of rotatiecapaciteit verwacht in de verbindingen bij UGT, omdat deze geen 
significante vervorming zouden ondergaan, aangezien deze sterker zijn dan de staven. Maar als gevolg 
van over-sterkte-effecten kan de werkelijke plastische weerstand van de staaf zodanig toenemen dat 
de plastische scharnieren in de verbindingen ontstaan. Als gevolg daarvan zou een onverwachte 
voortijdige brosse breuk van de verbinding kunnen optreden. 

De over-sterkte van het materiaal kan worden geschat met behulp van de aanbeveling uit Eurocode 8 
(EN 1998-1, 2004), paragraaf 6.5.5: 𝑓𝑜𝑣 = 1,1 × 𝛾𝑜𝑣 × 𝑓𝑦 waarbij fov de materiaalsterkte is die rekening 
houdt met de over-sterkte, 1,1 is een coëfficiënt om rekening te houden met rekverharding, 𝛾𝑜𝑣 is de 
over-sterktefactor (aanbevolen waarde = 1,25, maar kan nauwkeuriger worden gebaseerd op de 
waarden gegeven in Tabel 2 die voorgesteld zijn in de prEN 1998 nieuwe versie van Eurocode 8 (prEN 
1998-1-2, 2019)) en fy is de nominale vloeigrens van het materiaal. Dit betekent dat de weerstand van 
de "over-sterkte" verbinding (zie punt 2.2.1) ten minste 1,38 maal hoger moet zijn dan de weerstand 
van de zwakste verbonden delen om rekening te houden met de over-sterkte-effecten. Anders zouden 
de verbindingen de zwakste constructieve elementen kunnen worden en moeten deze een minimale 
vervormingscapaciteit kunnen vertonen, zoals vereist is voor verbindingen met niet-volledige sterkte. 

Tabel 2. Materiaal factor 𝛾$% (prEN 1998-1-2, 2019) 

Steel grade 𝜸𝒐𝒗 
S235 1,45 
S275 1,35 
S355 1,25 
S460 1,2 

 
Voorlopig verzoek voor vervormingscapaciteit 
Het wordt aanbevolen, als een "goede maatregel" om de constructie te helpen uitzonderlijke 
gebeurtenissen op te vangen, om altijd alle verbindingen bij ULS zo te ontwerpen dat plastische 

Ductile tension band 
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scharnieren kunnen vormen en roteren, dwz zoals het zou zijn in de geval van een plastische analyse 
uitgevoerd aan de ULS. 
De enige uitzondering op dit principe heeft betrekking op "over-sterkte verbindingen". Er moet echter 
worden benadrukt dat het oversterktekarakter van de verbindingen niet alleen bij buigende 
momenten moet worden gewaarborgd, maar voor alle belastingsgevallen die zich voordoen in de 
verbindingen tijdens het gebeutenis. 
 

2.2.3.2 Specifieke aanbevelingen voor stalen kopplaatverbindingen met niet-volledige 
sterkte en  composiet boutverbindingen bij UGT 

Een gebruiksvriendelijk alternatief voor het expliciete gebruik van het componentenmodel van EN 
1993-1-8, als het gaat om het bepalen van de buigweerstand van moment vaste boutverbindingen, zie 
Figuur 7, wordt gegeven in (Rölle, 2013). De methode gaat ervan uit dat het product van de treksterkte 
van de bouten en de relevante hefboomarm de factor is die voornamelijk de momentcapaciteit van de 
verbinding bepaalt, terwijl andere parameters die van invloed zijn op de momentcapaciteit indirect 
worden beschouwd door toepassing van een correctiefactor, zie A.2.3. Met behulp van bepaalde 
constructieve criteria wordt met de ontwerpprocedure gestreefd naar een bezwijkvorm 2 van de 
verbinding, waarbij voldoende vervormingscapaciteit wordt gecombineerd met een niet te lage 
weerstand, zoals dit het geval zou zijn bij bezwijkvorm 1. De validiteit van deze laatste benadering is 
aangetoond aan de hand van experimentele proeven met samples van staalsoorten tot en met S355. 
Naast de algemene aanbevelingen voor vervormingscapaciteit die voor alle verbindingen in hoofdstuk 
2.2.3.1 zijn specifieke aanbevelingen geformuleerd, die worden gegeven in Tabel 3, voor zeer ductiele 
niet-volledig sterke verbindingen, waarin plastische scharnieren moeten ontstaan en roteren, zie ook 
(Vogel et al., 2014). In het bijzonder moet een bepaalde afstand van de bout tot het profiel (zie m en 
m2 of mx in Figuur 5)) worden aangehouden, omdat gebleken is dat dit een aanzienlijke invloed heeft 
op de vervormingscapacitieit (Rölle, 2013). Indien aan alle zes criteria van Tabel 3 wordt voldaan, 
kunnen totale hoekverdraaing van de verbinding van 80 tot 180 mrad worden bereikt door 
voornamelijk de "kopplaat op buiging"-component bij bezwijken te activeren. 

 
Figuur 5. Relevante geometrische parameters van een kopplaatverbinding 

Tabel 3. Constructieve criteria voor het ontwerp van zeer ductiele stalen verbindingen tussen ligger en kolom 

Parameter Symbool Criteria 
Verhouding kopplaatdikte tot boutdiameter 𝑡&'

𝑑($  < 0,65 

Staalsoort (staal) 𝑓) ≤ 𝑆355 
Staalsoort (bout) 𝑓*( ≥ 8.8 
Horizontale afstand van de bout (mm) 𝑚 ≥ 3.0𝑑( 
Verticale afstand van de bout (mm) 𝑚+(𝑚,) ≥ 2.5𝑑( 
Ligger hoogte height (mm) ℎ- ≤ 500 
In deze specifieke tabel zijn de criteriumgrenzen gekoppeld aan het gespecificeerde staalsoorten waarvoor proeven beschikbaar 
waren, maar er mag niet worden geconcludeerd dat de hogere staalsoorten geen hoge ductiliteit mogelijk bereiken. 
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2.2.3.3 Specifieke aanbevelingen voor stalen kopplaatverbindingen met niet-volledig en 
volledig sterkte in constructies die onderworpen zijn aan seismische belastingen 
bij UGT 

In stalen momentoverdragende raamwerken worden de uiteinden van de liggers over het algemeen 
gebruikt als dissipatieve zones, en de ligger-kolom verbindingen worden ontworpen om weerstand te 
bieden aan de interne krachten die gepaard gaan met de ontwikkeling van plastische scharnieren aan 
de uiteinden van de liggers. Bij het ontwerp van de niet-dissipatieve zones moet echter rekening 
worden gehouden met mogelijke oversterkte en rekverhardingseffecten die zich in de dissipatieve 
zones voordoen. 
Het gebruik van niet volledig sterke verbindingen als dissipatiezone is toegestaan, maar in dit geval 
moeten de vervormingscapaciteit en het dissipatievermogen van de verbindingen worden aangetoond 
door middel van experimentele proeven volgens de huidige ontwerpnorm. 

Daarom is een Europees RFCS-project met de naam EQUALJOINTS gestart, waarbij academische en 
industriële partners betrokken zijn, met als doel drie typen boutverbindingen die in de Europese 
praktijk veel worden gebruikt, te bestuderen en te kwalificeren. 
Als gevolg daarvan werden een ontwerpgids, software en een app voor mobiele apparaten ontwikkeld 
en vertaald in 12 Europese talen, en de resultaten van het EQUALJOINTS-onderzoeksproject 
rechtstreeks in de praktijk worden gebracht. Deze ontwerphulpmiddelen worden gratis ter beschikking 
gesteld op de website van de European Convention of Constructional Steelwork (ECCS - 
https://www.steelconstruct.com/eu-projects/equaljoints/). Deze aanbevelingen zullen worden 
toegepast in de nieuwe versie van Eurocode 8. 

2.2.3.4 Evaluatie van de plastische rotatiecapaciteit van verbindingen bij UGT 
Algemene en specifieke benaderingen voor een expliciete bepaling van de plastische rotatiecapaciteit 
van stalen en composietverbindingen worden in bijlage A.4 gepresenteerd. 

2.2.3.5 Samenvatting van de conclusies met het oog op het ontwerp van verbindingen 
onder buitengewone belastingen 

Afhankelijk van de constructie en de gevolgde ontwerpprocedure om het risico van voortschrijdende 
instorting te beperken, kunnen de eisen in termen van de weerstand en vervormingscapaciteit die 
door de verbindingen moeten worden vertoond aanzienlijk verschillen. Deze eisen zullen voor elke 
ontwerpstrategie worden gespecificeerd in hoofdstuk 4 en 5. 
Het is vereist om alle verbindingen bij ULS zo te ontwerpen dat scharnieren kunnen ontstaan (dit is 
impliciet voor scharnierende verbindingen) en kunnen roteren. 
Eisen om dit doel te bereiken worden in dit deel gegeven voor scharnierende, niet-volledig en volledig 
sterke verbindingen. Deze worden uitgedrukt: 

- in het algemeen voor alle verbindingen van staal en composiet materialen (paragraph 
2.2.3.1); 

- in de vorm van vereenvoudigde ontwerpbenaderingen voor niet volledig sterke kopplaat 
verbindingen (paragraph 2.2.3.2); 

- in de vorm van een pre-kwalificatieprocedure voor staalverbindingen met niet-volledige 
en volledige sterke kopplaat verbindingen in een constructie die aan aardbevingen is 
blootgesteld (paragraph 2.2.3.3).  

- Een verwijzing naar de evaluatieprocedure voor de beschikbare plastische 
rotatiecapaciteit van staal- en composietverbindingen is tenslotte opgenomen in 
(paragraph 2.2.3.4) 
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3 Gevolgklassen 
Bouwconstructies worden ingedeeld in gevolgklassen op basis van de gevolgen van het bezwijken van 
constructies. Denk hierbij aan zowel economische als maatschappelijke schade. Een dergelijke indeling 
wordt beschouwd als een vereenvoudiging van een complex risico gebaseerd systeem met betrekking 
tot onder andere het type gebouw, de hoogte, de bezettingsgraad, de maatschappelijke perceptie, het 
type belasting, het constructietype en de aard van de materialen. In EN 1990 en EN 1991-1-7, Cl 3.4, 
worden drie gevolgklassen onderscheiden. In bijlage A van EN 1991-1-7, tabel A.1, wordt gevolgklasse 
2 echter onderverdeeld in CC2a (lage risicogroep) en CC2b (hoge risicogroep), de andere klassen zijn 
CC1 (geringe gevolgen van falen) en CC3 (grote gevolgen), zoals samengevat in                           Tabel 4. 
Vermeldenswaard is dat bijlage A eerder als informatief dan als normatief wordt beschouwd, waarbij 
de richtlijnen niet gevolgd hoeven te worden. Het is echter de beslissing van de afzonderlijke landen 
om de toepassing van bijlage A al dan niet aan te bevelen. Meer praktische richtlijnen met betrekking 
tot gebouwclassificatie voor robuustheid zijn ook elders te vinden in  (Way, 2011). Anderzijds voegt de 
huidige ontwerp-herziening van EN 1990  (prEN 1990, 2019) twee extra gevolgklassen toegevoegd, 
CC0 en CC4. CC4 wordt beschouwd als een klasse met een extreem risico op verlies van mensenlevens 
of persoonlijk letsel en een aanzienlijk economisch, sociaal of milieurisico. De voorschriften in de 
Eurocodes dekken niet volledig de ontwerpvoorschriften die nodig zijn voor constructies die als CC4 
zijn geclassificeerd. Voor deze constructies kunnen aanvullende voorschriften nodig zijn naast die in 
de Eurocodes zijn opgenomen. Anderzijds heeft CC0 het laagste risico, waar ofwel de Eurocodes, ofwel 
alternatieve voorschriften gebruikt kunnen worden en waarbij andere elementen dan constructieve 
elementen als CC0 kunnen worden geclassificeerd. Daarom hebben de voorschriften in de Eurocodes 
hoofdzakelijk betrekking op ontwerpregels voor constructies die geclassificeerd zijn als CC1 tot en met 
CC3.  Bovendien staat de ontwerp-herziening van EN 1990 toe dat de gevolgklassen CC1 tot en met 
CC3 in andere Eurocodes in hogere en lagere subklassen kunnen worden onderverdeeld. 
Er zijn enkele gevallen waarin ingenieurs moeilijkheden kunnen ondervinden als bouwconstructies niet 
direct de beschrijvingen volgen die worden gegeven in                           Tabel 4. In dergelijke gevallen is 
een technisch oordeel vereist, en is het de verantwoordelijkheid van de ingenieur om ervoor te zorgen 
dat de veiligheid van de constructie niet in het gedrang komt. Enkele van de meest voorkomende 
gevallen worden hieronder opgesomd (zie (Way, 2011) voor meer details): 

• Het meerekenen van tussenverdiepingen bij het tellen van het aantal bouwlagen voor de 
indeling van gebouwen zal afhangen van de grootte en het gebruik van een dergelijke 
verdieping. SCI P391 (Way, 2011) raadt aan om de tussenverdieping mee te tellen als deze 
groter is dan 20% van de voetafdruk van het gebouw, wat kan worden verhoogd als de 
verdieping niet dagelijks wordt betreden. 

• Bewoonbare oppervlakten van dakverdiepingen moeten worden meegeteld in het aantal 
verdiepingen, ongeacht de helling van het dak. 

• Gebouwen met verschillende aantal verdiepingen die in verschillende gevolgklassen vallen, 
moeten worden ingedeeld in de hoogste gevolgklasse. 

• Gebouwen voor gemengd gebruik die in verschillende gevolgklassen vallen, moeten worden 
ingedeeld in de hoogste gevolgklasse. 

• Kelderverdiepingen zijn zo gedefinieerd dat het grondniveau aan de buitenzijde zich ten 
minste 1,2 m boven het bovenvlak van de kelderverdieping moet bevinden voor minimaal 50% 
van de plattegrond van het gebouw. Bij het bepalen van het aantal verdiepingen mogen 
kelderverdiepingen buiten beschouwing worden gelaten, mits dergelijke kelderverdiepingen 
voldoen aan de eisen van "Gevolgklasse 2b Bovenste Risicogroep". In geval van Gevolgklasse 
3 moeten kelderverdiepingen voldoen aan de eisen van die klasse. 

• De begane grond verdieping kan worden uitgesloten van het totaal aantal bouwlagen 
voor de indeling van het gebouw als alle constructieve elementen, inclusief de 
aansluitingen, als kritische elementen zijn ontworpen. Bij gebruik van de begane grond 
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als parkeerplaats kan deze van het aantal bouwlagen worden uitgesloten als aan alle 
onderstaande voorwaarden is voldaan: 

o Parkeren is uitsluitend voor gebruikers van het gebouw. 
o De begane grond verdieping mag niet toegankelijk zijn of een recht van overpad 

bevatten voor de het grote publiek. 
o Alle constructiedelen van de begane grond verdieping, en hun verbindingen, zijn 

ontworpen als kritische elelementen. 
• Voor gebouwen die verbouwingen, veranderingen of uitbreidingen ondergaan die resulteren 

in een wijziging van de consequentieklasse, moet het gebouw dan worden ingedeeld in de 
hoogste gevolgklasse. 

Gevolgklasse (CC) beschrijving Voorbeeld van indeling van soorten gebouwen en 
het gebruiksdoel 

 
1 
 

Geringe gevolgen ten 
aanzien van het verlies 
van mensenlevens en/of 
kleine of 
verwaarloosbare 
economische of sociale 
gevolgen of gevolgen 
voor de omgeving. 

Woonhuizen van maximaal 4 bouwlagen. 
Gebouwen met agrarische bestemming. 
Gebouwen waarin zich niet veel personen ophouden, mits 
geen enkel deel van het 
gebouw zich dichter dan een afstand van 1 ½ maal de 
gebouwhoogte bij een ander 
gebouw, of een gebied waar zich wel personen ophouden, 
bevindt. 

 
 

2a (Risicogroep 
laag) 

Middelmatige gevolgen 
ten aanzien van het 
verlies van 
mensenlevens en/of 
aanzienlijke 
economische of sociale 
gevolgen of gevolgen 
voor de omgeving. 

Woonhuizen van 5 bouwlagen. 
Hotels van maximaal 4 bouwlagen. 
Flats, appartementen en andere woongebouwen van 
maximaal 4 bouwlagen. 
Kantoren van maximaal 4 bouwlagen. 
Industriële gebouwen van maximaal 3 bouwlagen. 
Winkels van maximaal 3 bouwlagen met een 
vloeroppervlakte kleiner dan 1000 m2 per bouwlaag. 
Onderwijsgebouwen van één bouwlaag. 
Alle openbare gebouwen van maximaal twee bouwlagen en 
met vloeroppervlakten van 
niet meer dan 2000 m2 per bouwlaag 

 
2b (Risicogroep 

hoog) 

Hotels, flats, appartementen en andere woongebouwen 
van meer dan 4 bouwlagen, maar van maximaal 15 
bouwlagen. 
Onderwijsgebouwen van meer dan één bouwlaag, maar 
van maximaal 15 bouwlagen. 
Winkels van meer dan 3 bouwlagen, maar van maximaal 15 
bouwlagen. 
Ziekenhuizen van maximaal 3 bouwlagen. 
Kantoren van meer dan 4 bouwlagen, maar van maximaal 
15 bouwlagen. 
Alle openbare gebouwen met vloeroppervlakten van meer 
dan 2 000 m2, maar van niet, meer dan 5 000 m2 per 
bouwlaag. 
Parkeergarages van maximaal 6 bouwlagen. 

 
3 
 

Grote gevolgen ten 
aanzien van het verlies 
van mensenlevens en/of 
zeer grote economische 
of sociale gevolgen of 
gevolgen voor de 
omgeving. 

Alle gebouwen hierboven vermeld als gevolgklasse 2 laag 
en hoog, die buiten de grenzen 
van oppervlakte of aantal bouwlagen vallen. 
Alle gebouwen waarin publiek in grote aantallen is 
toegelaten. 
Stadions voor meer dan 5 000 toeschouwers 
Gebouwen met gevaarlijke stoffen en/of processen 

Opmerking: De tabel is niet volledig en kan worden aangepast. 
                          Tabel 4. Indeling van de gevolgklassen in de huidige EN 1990 en EN 1991-1-7 - Bijlage A 
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4 Bekende dreigingen 
4.1 Introductie 
Bij het ontwerpen voor de robuustheid van bouwconstructies kan worden uitgegaan van de directe 
effecten van een extreme belasting, of van een specifieke mate van de schade als gevolg van een 
onbekende/onvoorziene gebeurtenis. Uiteraard vereisen de methoden uit de eerste categorie de 
identificatie van het gevaar/bedreiging en de definitie van de belasting. Typische voorbeelden zijn 
brand, explosie, ontploffing, of stootbelastingen. Voor sommige belastingen kan het bedreigingsniveau 
worden verlaagd of zelfs geëlimineerd met niet-constructieve of andere maatregelen, bijvoorbeeld 
actieve brandbeveiliging - sprinklers, ventilatieopeningen voor gasexplosies, bescherming van de 
constructie tegen de stootbelastingen met behulp van verkeerspalen, of een grotere afstand bij een 
ontploffing. In sommige gevallen wordt het ontwikkelen van lokale schade toegestaan, maar in een 
mate die niet in verhouding staat tot de aanvankelijke oorzaak. Sommige buitengewone belastingen 
worden in de Eurocodes in detail behandeld: 

• Aardbeving: het ontwerp van constructies die aan aardbevingen worden blootgesteld, valt 
onder een specifieke Eurocode, EN 1998; 

• Brand: het ontwerp van constructies die aan brand zijn blootgesteld worden, wordt behandeld 
in deel 1-2 van de verschillende "materiaalgerelateerde" Eurocodes. 

Onder bepaalde omstandigheden kunnen de belastingen echter verder gaan dan de condities die in de 
codes in aanmerking worden genomen, bijvoorbeeld bij cascadebelastingscenario's, bv. aardbeving na 
aardbeving, brand na aardbeving, of brand na ontploffing. 
De effecten van de bekende belastingen op een constructie moeten worden bestudeerd aan de hand 
van geschikte analysemethoden, die afhankelijk zijn van de veiligheidscategorie, of de gevolgklassen 
(EN 1991-1-7): 

• Gevolgklasse 1: een specifieke beschouwing voor buitengewone belastingen is niet 
noodzakelijk. 

• Gevolgklasse 2: afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de constructie: een 
vereenvoudigde analyse op basis van statische equivalente belastingsmodellen voor 
geïdentificeerde buitengewone belastingen en/of door toepassing van prescriptieve 
ontwerp/detailleringsregels; 

• Gevolgklasse 3: een onderzoek naar het specifieke geval behoort te zijn uitgevoerd om het 
vereiste betrouwbaarheidsniveau en de diepgang van de constructieve berekeningen te 
bepalen. Hierdoor kan het noodzakelijk zijn dat een risicoanalyse wordt uitgevoerd en dat 
gebruik wordt gemaakt van verfijnde methoden zoals dynamische berekening, niet-lineaire 
modellen en wisselwerking tussen de belasting en de constructie. 

Het volgende deel behandelt het ontwerp voor de volgende vastgestelde buitengewone belastingen: 
• Stootbelasting door wegverkeer (Hoofdstuk 4.2) 
• Externe explosie (Hoofdstuk 4.3.2) 
• Inwendige explosie door aardgas Hoofdstuk 4.3.3) 
• Brand (Hoofdstuk 4.4) 
• Aardbeving (Hoofdstuk 4.5). 

4.2 Stootbelasting 
4.2.1 Voorkomen/elimineren van gevaar 

Het gevaar van een botsing wordt meestal geassocieerd met een incident waarbij voertuigen zijn 
betrokken. De gevolgen van de voertuigbotsing zijn sterk afhankelijk van het gewicht, de snelheid en 
de richting (in relatie tot het gebouw) van het voertuig. De preventieve maatregelen maken deel uit 
van de gebouwveiligheid die gericht zijn op het vertragen van het voertuig en het beperken van de 
toegang tot het gebouw. Dit kan worden bereikt door geschikte toegangswegen te ontwerpen, die niet 
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toestaan dat grote auto's het gebouw rechtstreeks naderen, en die de snelheid van het voertuig 
beperken. Er zijn ook verschillende uitrustingen, gaande van eenvoudige drempels op de weg, 
automatische blokkeerinrichtingen en veiligheidsbarrières, zoals geïllustreerd in Figuur 6 to Figuur 9. 
 

 
Figuur 6. Snelheidsbumpers op de heuvelweg 

 
Figuur 7. Snelheidsbumpers op de parkeerplaats 

 
Figuur 8. Automatische wegversperring en slagboom 

 
Figuur 9. Hydraulische wegbeveiligingsblokkeringen 

4.2.2 Expliciet ontwerp 
Stootbelastingen worden behandeld in hoofdstuk 4 van EN 1991-1-7 (EN 1991-1-7, 2006). Deze code 
behandelt verschillende situaties waarin zich een botsing kan voordoen. Ongeacht de situatie gaat het 
bij de botsing altijd om een interactie tussen een botsend object (botsingsbron) en het getroffen object 
(bv. een kolom van een gebouw). 
Afhankelijk van de gevolgklasse van de constructie zijn de volgende vereenvoudigingen toegestaan (zie 
Figuur 10): 

• Voor constructies in de lage en/of middelhoge gevolgklasse (tot en met CC2 - zie hoofdstuk 3.) 
is een statische analyse zoals de equivalente statische benadering van EN 1991-1-7 voldoende, 
zoals beschreven in hoofdstuk 4.2.2.1. 

• Voor constructies in hoge gevolgklasse (CC3 - zie hoofdstuk 3), is een dynamische analyse 
vereist. Deze analyse kan een vereenvoudigde (EN 1991-1-7) of een volledige dynamische 
analyse zijn - zie de paragrafen 4.2.2.2 en 4.2.2.3, respectievelijk. 

Bij gebruik van de equivalente statische benadering van EN 1991-1-7 wordt het botsende object altijd 
als star beschouwd, d.w.z. dat het botsende object alle energie absorbeert (harde stootbelasting), wat 
conservatief is. Wanneer echter dynamische analyses worden gebruikt, zijn zowel harde als zachte 
stootbotsingen toegestaan. Bij de zachte stootbotsing wordt rekening gehouden met de capaciteit van 
het botsende object om de stootbelasting te dissiperen. 
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Figuur 10. Weergave van een stootbelasting (EN 1991-1-7, 2006)  

4.2.2.1 Equivalente statische benadering   
In deze benadering wordt de stootbelasting vervangen door een equivalente statische kracht F die 
rekening houdt met de effecten van de belasting op de constructie. Voor alle soorten stootbelastingen 
die in deel 4 van EN 1991-1-7 worden behandeld, worden waarden voor de statische equivalente 
krachten voor verschillende soorten voertuigen (auto's, vrachtwagens, treinen, schepen...) 
gerapporteerd met uitleg over hoe deze op de constructies moeten worden toegepast. 
De meest voorkomende situatie in gebouwen is de botsing van een voertuig tegen een van de 
dragende kolommen. De toepassing van deze benadering voor dit geval wordt aangetoond in Figuur 
11, de positie (hoogte h en oppervlakte a) van de kracht in de kolom is afhankelijk van het type voertuig 
(auto of vrachtwagen), terwijl de grootte van de kracht F afhankelijk is van het type weg waarop het 
voertuig rijdt (d.w.z. de maximumsnelheid die het voertuig kan bereiken). Het getroffen element (en 
de omringende constructie) moet worden gecontroleerd wanneer het wordt ontworpen aan de 
equivalente statische kracht F en aan de andere permanente en variabele belastingen, rekening 
houdend met een buitengewone belastingscombinatie. Voor dit element moet de UGT worden 
gecontroleerd, zonder enige beperking op het gebied van vervorming. 

  
Figuur 11 Botskracht op de ondersteunende onderbouw nabij rijstroken voor bruggen en 

ondersteuningsconstructies voor gebouwen (Eurocode 1 2006) 

4.2.2.2 Eenvoudige dynamische aanpak   
Deze benadering is te vinden in bijlage C van EN1991-1-7 en kan in het algemeen worden beschreven 
aan de hand van het model in Figuur 12. De botskracht F is afhankelijk van het type stootbelasting 
(zachte of harde stootbelasting ): 

• Voor harde of zachte stootbelastingen waarbij respectievelijk het botsende object of het getroffen 
object lineair vervormen, kan vergelijking (3) worden gebruikt, waarbij k de equivalente elastische 
stijfheid is van het botsende object (harde botsing) of van het getroffen object (zachte botsing); vr 

de objectsnelheid bij botsing is en m is de massa van het botsende object. 

 
(2) 

• Bij zachte stootbotsingen, waarbij de botsenergie door plastische vervormingen wordt 
geabsorbeerd, is vereist dat de ductiliteit van de constructie voldoende is om de totale 
kinetische energie ½mvr

2 van het botsende object te absorberen. Uitgaande van een star 
plastische gedrag van de constructie, is aan deze eis voldaan indien aan de voorwaarde van 

rF v k m= ×
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vergelijking (4) wordt voldaan, waarbij F0 de plastische sterkte van de constructie is en y0 de 
vervormingscapaciteit is. 

 
(3) 

 
Figuur 12. stootbelastingsmodel (EN 1991-1-7, 2006) 

Voor het specifieke geval van de botsing van een voertuig met een dragend deel van een constructie 
stelt EN 1991-1-7 enkele waarden voor van de parameters die de botskracht beïnvloeden, zoals de 
massa, de snelheid, de plastische sterkte F0, de vertraging van het voertuig, enz. afhankelijk van het 
type voertuig en het type weg. In de informatieve bijlage van EN 1991-1-7 wordt dit specifiek geval 
nader toegelicht.  

4.2.2.3 Volledige dynamische aanpak 
Bij een volledig dynamische analyse kan de ontwerper kiezen tussen analyses waarbij de stootbelasting 
expliciet wordt gemodelleerd of een alternatieve draagwegen analyse (of kolomverliesanalyse), 
waarbij de belasting niet expliciet wordt gemodelleerd maar het gevolg ervan, d.w.z. een kolomverlies, 
wordt gesimuleerd. Praktisch gezien is de tweede benadering aantrekkelijker omdat deze een goede 
schatting van de robuustheid van de constructie kan opleveren, zonder de complexiteit die vereist is 
om botsingen te modelleren.  
Bij de analyse van het alternatieve draagweg worden verschillende opties in aanmerking genomen, die 
verschillen qua complexiteit (lineair/ niet-lineair, statisch/dynamisch, enz...); de ontwerprichtlijnen 
voor de toepassing ervan zijn beschreven in hoofdstuk 5 van dit handboek, daarom worden deze regels 
hier niet beschreven. Enkele parameters worden hier echter benadrukt aangezien deze belangrijk zijn 
voor een goede schatting van de robuustheid van een constructie die aan een botsing wordt 
blootgesteld door middel van een alternatieve draagweg analyse, zoals: 

• Dynamische effecten kunnen in aanmerking worden genomen door de tijd van de 
kolomverwijdering of het verlies van het dragende element te evalueren. Bijvoorbeeld, de GSA 
suggesties (GSA, 2003) volgen. 

• De effecten van de door de belasting veroorzaakte reksnelheden op de constitutieve wetten 
van de materialen waaruit de constructie is opgebouwd, kan gemakkelijk worden beoordeeld 
met behulp van de DIF-parameter. Voor stootbelastingen die meestal een reksnelheid tussen 
10-1 en 10 veroorzaken, varieert de DIF-coëfficiënt die op de elastische sterkte van het 
staalmateriaal moet worden toegepast van 1,1 tot 1,3. Voor de mechanische eigenschappen 
van de bout kan redelijkerwijs worden uitgegaan van een DIF-coëfficiënt van 1,1. Er zijn in de 
literatuur ook veel modellen beschikbaar om hier nauwkeuriger rekening mee te houden, zoals 
het Johnson-Cook model (Johnson and Cook, 1983). 

 
4.3 Ontploffingen 
Een explosie (ontploffing) gaat gepaard met een plotselinge vergroting van het volume en het snel 
vrijkomen van energie in de vorm van drukgolf, warmte, geluid en licht (Hall, 2017). Primaire 
fragmenten, afkomstig van het explosief, en secundaire fragmenten, afkomstig vanuit de omgeving die 
meegesleurd worden door de explosiewind, zijn verantwoordelijk voor het merendeel van de 
gewonden na een explosie. Hoewel al deze factoren gebouwen en bewoners op verschillende 
manieren kunnen beïnvloeden, beperkt dit hoofdstuk zich hoofdzakelijk tot de weerstand van 

2
0 0

1
2 rm v F y× × £
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constructies tegen de drukbelasting. Er worden geen richtlijnen gegeven om rekening te houden met 
thermische belastingen of inslag van rondvliegend puin, ook al kunnen de effecten in sommige gevallen 
aanzienlijk zijn. 
Explosieve materialen kunnen vaste stoffen, gassen, dampen of stof zijn. Afhankelijk van de aard van het 
explosieve materiaal en de lokale omstandigheden, kan de explosie zich ontwikkelen tot een deflagratie 
of schokgolven genereren (detonatie). Meer informatie is te vinden in (Demonceau et al., 2021). 
Over het algemeen zijn gebouwen niet ontworpen voor belasting toestanden die door explosies 
worden veroorzaakt, met uitzondering van de voorzieningen die zijn ontworpen om aan dergelijke 
belastingen weerstand te bieden (bv. explosiebestendige gebouwen) of gebouwen waar gas wordt 
verbrand of gereguleerd. Wanneer gebouwen aan dergelijke extreme belastingen worden 
blootgesteld, kunnen deze grote schade oplopen (Ellingwood et al., 2007; Somes, 1973; Burnett, 
1975aEN 1991-1-7, 2006). De mogelijkheid dat primaire constructiedelen falen, moet worden erkend 
en er moeten maatregelen worden genomen om dit risico te beperken, bijvoorbeeld door de 
progressieve instorting na een kolomverlies te voorkomen (CSA, 2016). In de volgende paragrafen 
wordt ingegaan op de belangrijkste kenmerken van explosies en mogelijke ontwerpbenaderingen. Ook 
worden maatregelen gegeven om de explosiedreiging te verminderen of te voorkomen. 

4.3.1 Voorkomen/elimineren van gevaar 
4.3.1.1 Externe explosie 

Er zijn verschillende methodes beschikbaar om de externe explosiegevaren te beperken of te 
elimineren zonder interventie van de constructieve systemen. De explosiedruk neemt aanzienlijk af 
naarmate de afstand groter wordt, daarom zal het maximaliseren van de stand-off-afstand de effecten 
van een ontploffing beperken (Figuur 13a). In het geval van openbare ruimten, waar het niet mogelijk 
is een bepaalde afstand te creëren of te controleren, kunnen paaltjes, bomen en straatmeubilair als 
obstakels worden gebruikt, zoals geïllustreerd in Figuur 13b. Voor gebieden met een hoge risico kan 
een explosiebestendige muur worden gebouwd, een barricade die de constructie beschermt tegen een 
explosie. Het doel van deze muur is om te voorkomen dat de energie die door de explosie wordt 
afgegeven de constructie bereikt, die beschermd is tegen permanente schade en na de explosie verder 
kan functioneren. 
Ook de keuze van de vorm en de materialen van het gebouw kan het effect van een explosie beperken. 
Niet-constructieve elementen die aan de buitenkant van het gebouw zijn bevestigd, moeten worden 
vermeden om rondvliegend puin te beperken en de nooduitgangen beter begaanbaar te houden. 
Indien gebruikt, moeten deze worden ontworpen met lichte materialen en verbindingen die 
ontworpen zijn om de capaciteit van het element te weerstaan. Ramen zijn het meest kwetsbare deel 
van een gebouw en kunnen ernstige verwondingen veroorzaken. Afhankelijk van het risiconiveau moet 
een passend type beglazing worden gebruikt en moet het oppervlak van de ramen in de blootgestelde 
gevels worden beperkt. Er is vastgesteld dat constructieve vormen en afmetingen een aanzienlijke 
invloed hebben op de rekenwaarde van de ontploffingsbelasting. Een vierkante randdoorsnede leidt 
tot een hogere piek van de gereflecteerde overdruk in vergelijking met een lange rechthoekige 
randdoorsnede die aan de ontploffingsbelasting wordt blootgesteld. In het geval van een cirkelvormige 
constructie wordt de hoogste piek van de gereflecteerde overdruk waargenomen op een punt aan de 
rand, dat zich het dichtst bij de explosie bevindt. Deze druk neemt in omvang af naar beide zijden ten 
opzichte van het middelpunt. Verder is in moderne gebouwen waargenomen dat een parabolische of 
kubusvormige gevel beter presteert dan een staande gevel. Door de vorm van het gebouw te 
analyseren kan het ontwerp dus worden aangepast om de vorm te gebruiken die resulteert in een 
minimale ontwerpdruk en tegelijkertijd een bruikbare oppervlakte oplevert. 
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a)      b) 

Figuur 13. Beperking van explosie-effecten: a) concept van de stand-off afstand tot de explosie; b) 
beveiligingselementen in het straatbeeld (FEMA 426) 

4.3.1.2 Interne gasexplosie 
Uit eerdere ongevallen is gebleken dat het voorkomen van gasexplosies door alleen de kans op het 
vrijkomen van gas en op ontbranding te verkleinen, niet voldoende is. Indien effectief toegepast, kan 
een goede technische praktijk helpen de gevolgen te beperken (Bjerketvedt et al., 1997a): 
a) Houd vanaf het begin van het project rekening met het gevaar van gasexplosies. Het is in de 

beginfase van het ontwikkelingsproject dat belangrijke beslissingen worden genomen, zoals de 
locatie van verschillende zones, de scheiding van zones en de algemene lay-out (die van invloed 
zal zijn op de opstelling van de ontluchtingsopeningen en het proces zelf). 

b) Gebouwen die blootgesteld zijn aan mogelijke interne explosies moeten een sterke 
raamwerkconstructie hebben die het dak en de tussenvloeren ondersteunt. De "muren" moeten, 
indien mogelijk, open zijn. Indien een massieve wand nodig is, gebruik dan wandpanelen met een 
laag gewicht om een vroegtijdige ontluchting van de explosie te vergemakkelijken. 

c) Ventilatieruimtes zijn niet alleen van belang in termen van grootte, maar ook in termen van 
locatie. Dus wanneer er voldoende ventilatie is nabij het ontstekingspunt (zie ook a) vanwege 
het belang van het conceptuele ontwerp, zal de vlamsnelheid laag zijn en zal de turbulentie 
die achter de obstakels wordt gegenereerd beperkt zijn. 

d) Als algemeen principe moet de ontluchting van de gasexplosie gericht zijn op open ruimten met 
zo min mogelijk obstakels. 

e) Gedeeltelijke obstructie van een ontluchtingsopening kan leiden tot sterke drukverhogingen. 
4.3.2 Externe explosie - Expliciet ontwerp 

4.3.2.1 Definitie van constructieve ontploffingsbelasting 
Eerst wordt een explosiescenario gedefinieerd, met inbegrip van het verwachte gewicht van de lading 
W, het type explosie, en de afstand tot het gebouw R.  
De ontwikkeling van de druk in relatie tot de tijd van een drukgolf kan worden gerealiseerd door de 
curve weergegeven in Figuur 14. Tenzij betere informatie beschikbaar is, kunnen de parameters van 
de ontploffingsbelasting worden bepaald met behulp van de diagrammen in  Figuur 17, waarbij de 
geschatte afstand Z moet worden berekend. Deze afstand hangt af van de explosieve massa W (in kg 
TNT), en de werkelijke afstand vanaf het middelpunt van de bolvormige explosie R (in m). Met 
uitzondering van de druk en de snelheid zijn alle andere waarden in Figuur 15 geschaald met een factor 
W1/3 om rekening te houden met de werkelijke grootte van de lading. 

Het geïdealiseerde druk-tijd diagram voor de voorwand kan worden geconstrueerd met behulp van de 
volgende relaties: 

𝑡& =
4𝑆

(1 + 𝑅)𝐶'
	 (4) 
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𝑡() =
2𝑖*
𝑃*+

 
(5) 

𝑡') =
2𝑖'
𝑃'

 (6) 

waar: 
- tc is de ontruimingstijd; 
- S is de kleinste van de hoogte H of de halve breedte W/2 van het oppervlak; 
- Cr is de geluidssnelheid in het gereflecteerde medium; 
- R is de verhouding S/G, waarbij G de grootste is van de hoogte van het oppervlak H of de halve 

breedte W/2; 
- tof is de fictieve tijd (tof < to , waarbij t0 de werkelijke duur is van de positieve fase van de 

invallende golf); 
- is is de impulswaarde van de positieve fase van de drukgolf is; 
- Pso is de piek invallende druk; 
- ir is de totale gereflecteerde impuls; 
- Pr  is de piek gereflecteerde druk. 

De dynamische piekdruk qo is berekend op basis van Figuur 16. Deze parameter is nodig om de waarde 
van Pso +CDqo te berekenen (zie Figuur 14), die bepaald wordt door CD=1 te gebruiken voor de 
weerstandscoëfficiënt voor de voorkant van de constructie. 
Opmerking: Voor de positieve fase van de gereflecteerde druk worden twee krommen Pr-t 
geconstrueerd en vergeleken: één die overeenkomt met oneindige oppervlakteomstandigheden, en 
de andere is afgeleid met gebruikmaking van de veronderstelling dat de eindige oppervlaktegeometrie 
van invloed is op de waarde van de gereflecteerde druk. De kromme die moet worden gebruikt voor 
het belasten van de constructie is die de kleinste impulswaarde oplevert (JRC). 

De berekende belastingen op de voorkant van de constructie worden toegepast in het constructieve 
ontwerp van het gebouw met behulp van de belastingcombinatieregels die in EN 1990 zijn gegeven 
voor de buitengewone ontwerpsituaties. Afhankelijk van de complexiteit van het gebouw en de 
gevolgklasse, kunnen verschillende soorten analyses nodig zijn (bijv. gelijkwaardige SDOF, dynamische 
niet-lineaire analyse), zoals gerapporteerd in de volgende hoofdstukken.  

  
Figuur 14. Druk op de voorwand 
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Figuur 15. Parameters van de positieve fase van de sferische schokgolf van TNT-ladingen van vrije- 

luchtontploffingen (links) en oppervlakte-ontploffingen (rechts)  (DoD, 2008) 

Figuur 16. Variatie van dynamische 
piekdruk qo versus piekinvaldruk (DoD, 

2008) 
Figuur 17. Geluidssnelheid in gereflecteerd overdrukgebied 

(DoD, 2008) 

4.3.2.2 Gelijkwaardige analyse met één vrijheidsgraad 
Externe explosies zijn per definitie dynamische gebeurtenissen. Voor eenvoudige constructies kan een 
dynamische analyse worden uitgevoerd om de respons te evalueren. Voor praktische 
ontwerpdoeleinden moeten echter benaderingen worden gemaakt om het ontwerp met redelijke 
nauwkeurigheid te kunnen uitvoeren. Dit kan worden gedaan door de constructie om te zetten in een 
equivalent SDOF-systeem van één enkele vrijheidsgraad, waarbij de massaverdeling, de 
randvoorwaarden, de weerstandsfunctie en het belastingsverloop geïdealiseerd zijn. 
Om het equivalente SDOF-systeem te definiëren, moeten de parameters van dat systeem worden 
geëvalueerd, namelijk de equivalente massa mE, de equivalente veerconstante kE en de equivalente 
belasting FE. Bovendien moet de belasting-tijd functie F(t) worden vastgesteld. De meeste 
buitengewone belastingen, met inbegrip van explosies, kunnen worden gedefinieerd door een van de 
volgende vier soorten belasting-tijdfuncties met beperkte duur td : plotseling uitgeoefende constante 
belasting, driehoekige belasting, symmetrische driehoekige belasting, en constante kracht met eindige 
stijgtijd. Afhankelijk van de verhouding tussen de positieve duur, to, en de natuurlijke periode, Tn, kan 
de ontploffingsbelasting worden gemodelleerd met een driehoekige belasting-tijdfunctie (kleine to, 
grote Tn) of een plotseling toegepaste constante belasting (grote to, kleine Tn). Maar in het algemeen 
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kan de ontploffingsbelasting worden gemodelleerd met behulp van een driehoekige belasting-
tijdfunctie. 

De periode van het SDOF systeem kan worden berekend met behulp van de relatie: 

𝑇, 	= 	2𝜋&𝑚-/𝑘-  (7) 
 
Ook de equivalente eigenschappen van massa en belasting kunnen worden gedefinieerd en verkregen 
door middel van de transformatiefactoren met behulp van de volgende vergelijkingen: 

𝐾. =
𝐹-
𝐹(𝑡)

	 (8) 

𝐾/ =
𝑚-

𝑚
	 (9) 

waar:  
KL is de belastingsfactor, FE is de equivalente kracht, and F is de werkelijke totale belasting op de 
constructive; KM is de massafactor, mE is de massa van het equivalente systeem, en m is de totale massa 
van het element.  
In de praktijk worden in de literatuur getabelleerde waarden voor verschillende constructiesystemen 
gegeven. Voorbeelden van dergelijke waarden zijn opgenomen in bijlage A.6. Op basis van deze 
waarden is het vervolgens mogelijk de respons van het SDOF-systeem in termen van maximale 
verplaatsing en dus in termen van ductiliteitseisen te voorspellen met behulp van eenvoudige 
benaderingen of volgens het veronderstelde gedrag, dwz elastisch of elasto-plastisch (zie hieronder). 

Elastische SDOF-systemen 
De maximale elastische respons van de SDOF-systemen wordt bepaald door de dynamische 
belastingsfactor, DLF, en de maximale responsietijd, tm, waarbij DLF, gedefinieerd is in vergelijking (10), 
en kan worden bepaald met behulp van Figuur 151 in bijlage 0 

𝐷𝐿𝐹 = 	
𝑦/01
𝑦*2

 (10) 

waar: 
- ymax is de maximale dynamische doorbuiging; 
- yst is de doorbuiging is ten gevolge van de statische toepassing van de piekbelasting Fm. 

 

Elasto-plastische SDOF systemen 
De elasto-plastische respons van het SDOF-systeem wordt gedefinieerd in termen van de uiterste 
weerstand Rm , en de maximale doorbuiging ym . De weerstandsfuncties R - y worden geïdealiseerd als 
bilineaire functies die gekenmerkt worden door de volgende parameters: elastische stijfheid (k), 
elastische doorbuiging (ye), maximale doorbuiging (ym), en uiterste weerstand (Rm), zie Figuur 18. 

 
Figuur 18. Weerstandsfunctie vs. doorbuiging voor een elasto-plastisch SDOF systeem  

Het resultaat voor de maximale verplaatsing wordt in grafiekvorm weergegeven als een reeks van  
Rm/Fm krommen, en geeft de vereiste ductiliteit μ, gegeven door de verhouding ym/ye , als functie van 
td/Tn, volgens tabelgegevens gegeven in Bijlage A.6. 
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4.3.2.3 Druk-impuls diagrammen 
De gepresenteerde ontwerpbenadering (die gepresenteerd is in 4.3.2.2) houdt rekening met de 
effecten van de overdruk om de respons van constructieve elementen te beschrijven. Voor zeer korte 
positieve faseduren, to (ten opzichte van de natuurlijke periode, Tn), is de respons van de constructie 
echter gevoelig voor de bijbehorende impuls en niet voor de maximale druk. De respons van een 
element kan dus volledig worden weergegeven door een iso-responskromme, het zogenaamde druk-
impulsdiagram (P-I-diagram). P-I-diagrammen kunnen worden gebruikt om de prestaties van een 
constructieve systeem of onderdeel te beoordelen, mits de parameters die worden gebruikt bij het 
genereren van het geselecteerde P-I-diagram de belasting (door explosie), de bezwijkmechanisme en 
de dynamische kenmerken van het beschouwde systeem weergeven. P-I-diagrammen kunnen worden 
gegenereerd met behulp van SDOF of numerieke analyse (FEM, AEM), of kunnen worden afgestemd 
op passende experimentele gegevens. De evaluatie van de prestaties volgt in de volgende stappen:  
- Eerst wordt de belasting bepaald. Deze moet in overeenstemming zijn met de 

ontploffingsbelasting.  
- De SDOF-analyse (of andere benaderingen) wordt gebruikt om de respons van het constructieve 

element in de vorm van eindrotatie 𝜃 te bepalen, en de vervormbaarheidsfactor, 𝜇, die 
gedefinieerd is als de verhouding tussen de maximale verplaatsing onder de beschouwde 
ontploffingsbelasting en de elastische verplaatsing, d.w.z. de verplaatsing wanneer zich in het 
beschouwde systeem een plastisch scharnier vormt. 

- De hierboven berekende respons wordt vergeleken met de systeemgrenzen. Dergelijke limieten 
zijn beschikbaar voor hele gebouwen, afzonderlijke constructiedelen, of ramen, zie Tabel 1 als 
voorbeeld. 

- Op basis van het in de vorige stap bepaalde schadeniveau wordt het beschermingsniveau 
(gevolgklassen) bepaald door de resultaten te vergelijken met de informatie in Figuur 19. 
 

Tabel 5 Voorbeeld van responsgrenzen voor warmgewalst constructiestaal* (CSA, 2012) 

Element type B1 B2 B3 B4 
µmax qmax µmax qmax µmax qmax µmax qmax 

Buiging Straal met compacte 
doorsnede† 1 - 3 3° 12 10° 25 20° 

Ligger met niet compacte 
doorsnede†,‡ 0.7 - 0.85 3° 1 - 1.2 - 

 Plaat (buiging om zwakke as) 4 1° 8 2° 20 6° 40 12° 
Druk Ligger-kolom met compacte 

doorsnede†,§ 1 - 3 3° 3 3° 3 3° 

Ligger-kolom met niet- 
compacte doorsnede†,§ 0.7 - 0.85 3° 0.85 3° 0.85 3° 

Kolom (axiaal 
 bezweken)** 0.9 - 1.3 - 2 - 3 - 

* Waar een streepje (-) staat, is de corresponderende parameter niet van toepassing als reponsgrens. 
† Limiterende breedte/dikte verhoudingen voor compacte en niet-compacte doorsneden zijn gedefinieerd in CSA 2012. 
‡ Deze responsgrenzen zijn van toepassing op buigingsevaluatie van bestaande elementen die voldoen aan de 
ontwerpvoorschriften van de punten 6 tot en met 8 maar niet aan de detailleringsvoorschriften van punt 9, en mogen niet 
worden gebruikt voor het ontwerp van nieuwe elementen. 
§ Indien er een afschuifvlak aanwezig is in de ankerbouten die de kolomvoetplaat met de fundering verbinden, is de 
responslimiet voor oppervlakkige beschadiging van toepassing, waarbij de afschuifcapaciteit van deze verbinding, in plaats 
van de buigcapaciteit van het element, wordt gebruikt als de uiterste weerstand voor de analyse. 
** Vervormingsverhouding is gebaseerd op axiale vervorming, niet op buiging. 
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Figuur 19. Druk-impulsrelaties voor vervormingen overeenkomend met beschadigingsgrenzen (B1 tot 

B4) (CSA, 2012) 
4.3.2.4 Volledige dynamische aanpak 

In de vorige hoofdstukken is aangetoond dat de beoordeling van de weerstand van een constructie 
onder de gevolgen van een explosie de berekening van de sterkte en de vervorminngscapaciteit omvat. 
Vanwege de complexiteit van het probleem kunnen meer geavanceerde volledig dynamische 
numerieke benaderingen, zoals de Applied Element Analysis (AEM), worden gebruikt. Er moet echter 
zorgvuldig worden omgegaan met het gebruik van constitutieve modellen en de gebruiker moet zich 
bewust zijn van de voordelen en beperkingen van de modellen (NISTIR). Richtlijnen voor een dergelijke 
analyse worden hieronder gegeven: 
i) ontploffingsbelasting 

• Bij een explosie komt in zeer korte tijd energie vrij; de resulterende belasting is dan ook 
dynamisch. Aangezien de dynamische belasting varieert met de tijd, zijn ook het gedrag 
van de constructie, de interne krachten en de geometrie functie van de tijd. 

• Indien de massa van het element op nul wordt gesteld, dan is de analyse statisch omdat de 
traagheidskrachten nul zullen zijn. Een juiste definitie van de elementmassa's is dus vereist. 

ii) Materiaal modellen  
• In staal- en staal-betonconstructies kunnen de materiaalmodellen lineair, bi-lineair, multi- 

lineair of door de gebruiker gedefinieerde modellen zijn; 
• Staal- en betonmodellen kunnen reeds in de bibliotheek van het programma worden 

geïntegreerd. 
iii) Bezwijkcriteria 

• Elastische materialen gedragen zich lineair zonder enige plastische vervorming. Er kan ook 
een vooraf gedefinieerd bezwijkpunt worden ingesteld. 

• Er kunnen verschillende bezwijkcriteria worden gehanteerd. 
o Staal: het bezwijkcriterium is gebaseerd op de hoofdrekken. 
o Staalwapening: het bezwijkcriterium is bereikt wanneer de resulterende spanning 

de uiterste sterkte van de wapeningsstaaf bereikt. 
o Beton: Treksterkte; druksterkte; afschuiving; Als het materiaal wordt 

onderworpen aan gecombineerde normale drukspanningen en schuifspanningen, 
kan het bezwijken van het materiaal de Mohr-Coulomb bezwijkenvelop volgen 
(Applied Science International, 2021). 

o Andere criteria op basis van testresultaten, getabelleerde waarden of de beste 
ontwerppraktijk kunnen worden vastgesteld. 

iv) Berekeingstijd 
• De tijdseffecten zijn continu gedurende de gehele analyse. De numerieke oplossing gaat 

echter uit van een kleine tijdstap die het gedrag van de constructie kan volgen. 
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• Een te korte tijdstap leidt tot een zeer lange analysetijd, terwijl het gebruik van een grote 
tijdstap tot een minder nauwkeurige analyse leidt en de numerieke oplossing mogelijk niet 
convergeert. 

• Indien de tijdstap ΔT is, dan is de kortste periode die in de analyse in aanmerking kan 
worden genomen gelijk aan 2ΔT (hoogste frequentie is 𝜋/Δ𝑇). Alle frequenties hoger dan 
deze frequentie zullen geen invloed hebben op de analyse. 

• Voor ontploffingsanalyse is een Δ𝑇 van 0,00001 sec nodig. 
v) Ontploffingsscenario's 

• Ontploffingseffecten worden gemodelleerd met behulp van vrije en oppervlakte- 
veldmodellen van ontploffingsgolven. De druk als gevolg van de explosie is een functie van het 
gewicht van het explosief, de afstand tot het explosief en de tijd. Als alternatief kan een door 
de gebruiker gedefinieerde drukgolf worden gebruikt (zie (Laszlo et al. 2020)). Indien nodig 
kunnen geavanceerde belastingvoorspellingstechnieken, waaronder CFD, worden gebruikt. 

vi) Randvoorwaarden 
• De randvoorwaarden kunnen verplaatsings- of rotatiebeperkingen zijn. Ook kunnen de 

steunen stijve steunen en/of vervormbare steunen zijn. 
• Om een tijdsafhankelijk probleem numeriek op te lossen zijn beginvoorwaarden nodig 

(snelheid en versnelling bij het begin van de beweging, t = 0). Standaard worden de 
beginvoorwaarden van het lichaam (de structuur) gelijkgesteld aan nul, zolang de 
beweging vanuit rust begint 

vii) Evenwichtsvergelijkingen 
• De algemene evenwichtsvergelijking in het dynamische probleem is als volgt: 

[𝑀]{�̈�} + [𝐶]{�̇�} + [𝐾]{𝑥} = {𝑓} (11) 

waarin [M] de massamatrix is, [C] is de dempingsmatrix, [K] is de stijfheidsmatrix, {f} is de externe 
belastingsvector, en [x] is de verplaatsingsvector. 

Voor de oplossing van dynamische problemen wordt de stapsgewijze integratiemethode gebruikt. De 
oplossing van de evenwichtsvergelijkingen wordt opgelost met behulp van een exacte oplosser (in ELS, 
Cholesky upper-lower decomposition). 

4.3.3 Interne explosie – Expliciet ontwerp 
4.3.3.1 Algemeen (EN 1991-1-7 2006) 

Bij het ontwerp van alle constructiedelen van het gebouw waar gas wordt verbrand, of waar explosief 
materiaal zoals explosieve gassen, of vloeistoffen die explosieve damp of gas vormen, worden 
opgeslagen of vervoerd (bijvoorbeeld woningen met gasinstallaties), moet rekening worden gehouden 
met interne explosies. Constructies moeten zodanig zijn ontworpen dat deze bestand zijn tegen een 
geleidelijke instorting ten gevolge van een interne explosie. Het ontwerp mag het bezwijken van een 
beperkt deel van de constructie toelaten, op voorwaarde dat dit niet de kritische elementen omvat 
waarvan de stabiliteit van de gehele constructie afhangt (zie Tabel 6). Er moet van worden uitgegaan 
dat de explosiedruk gelijktijdig effectief werkt op alle begrenzende oppervlakken.  
 

Tabel 6. Ontwerpoverwegingen voor gasexplosie als functie van gevolgklassen (EN 1991-1-7, 2006) 

CC1 Bij bouwwerken ingedeeld in CC1 zou geen specifieke beschouwing van de gevolgen van een 
ontploffing noodzakelijk moeten zijn anders dan het voldoen aan de regels voor 
verbindingen en interactie tussen onderdelen zoals opgenomen in EN 1992 t.m EN 1998 

CC2 Bij bouwwerken ingedeeld in CC2 behoren kritische elementen van de constructie te zijn 
ontworpen op belastingen door hetzij gebruik van een berekening gesteund op equivalente 
statische belastingsmodellen hetzij toepassing van voorgeschreven ontwerp-
/detailleringsregels. 

CC3 Er moet een dynamische berekening worden gebruikt 
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4.3.3.2 Equivalente statische druk benadering 
Volgens EN 1991-1-7 kan de nominale equivalente statische druk in verband met aardgasontploffingen 
met de volgende formules worden berekend, uitgaande van een nominale equivalente statische druk 
gegeven door de grootste waarde van de formules: 

𝑝3 	= 	3	 + 𝑝*202 (12) 

of 

𝑝3 	= 	3	 +
𝑝*202
2

+
0.04

(𝐴4 𝑉⁄ )5 (13) 

waar: 
• pd is de nominale equivalente statische druk voor het ontwerp van de constructie in 

[kN/m2]; 
• pstat  is de gelijkmatig verdeelde statische druk waarbij ontluchtingsopeningen zullen 

bezwijken in [kN/m2]; 
• Av is de oppervlakte van de ontluchtingsopeningen in [m2]; 
• V is de inhoud van de rechthoekige omhullende constructie in [m3]. 

Wanneer de constructieonderdelen met verschillende pstat-waarden een bijdrage leveren aan de 
ontluchtingsoppervlakte, behoort de grootste waarde van pstat worden aangehouden. Er hoeft geen 
grotere waarde van pd dan 50 kN/m2 in rekening te zijn gebracht. De verhouding van de oppervlakte 
van ontluchtingsonderdelen en de inhoud behoort te voldoen aan de volgende: 

0.05𝑚67 ≤ 𝐴4 𝑉⁄ ≤ 0.15𝑚67	 (14) 

4.3.3.3 Dynamische benadering (TNT equivalente methode) 
Het principe van de TNT-equivalente methode is de omzetting van de massa van het gas (of de 
dampwolk) in een TNT-equivalente lading. De equivalente TNT-lading wordt geschat op basis van de 
energie in de ontploffende gaswolk. De equivalente massa WTNT kan worden berekend aan de hand 
van de volgende vergelijking: 

𝑊898 = 𝜂
𝑊: × 𝐸&
𝐸898

 
(15) 

where: 
• η is de factor voor het explosierendement (of de explosierendement); 
• Wg is de massa van de damp in de gaswolk (gelijk aan de massa van het mengsel van lucht 

en brandbaar gas); 
• EC is de verbrandingswarmte van het brandbare materiaal; 
• ETNT is de detonatie-energie van TNT. 

Voor typische koolwaterstoffen (bv. methaan, propaan, butaan) kan het energie-equivalent ( Ec
ETNT

) 

worden  genomen  als  10.  Voor  een  aardgasexplosie  kan,  wanneer  de  explosierendements-  (of 
efficiëntiefactor) gelijk wordt gesteld aan 20% (η=0,2), de equivalente massa TNT worden geraamd 
(uitgaande van de aanvankelijke atmosferische druk) met de volgende formule (Bjerketvedt et al., 
1997b; Harris and Wickens, 1989): 

𝑊898 ≅ 0.16𝑉	[𝑘𝑔]	 (16) 

waar: 
• V [m3] is het kleinste van ofwel het totale volume van het verstopte gebied ofwel het 

volume van de gaswolk. 
Wanneer de equivalente massa van TNT bekend is, kunnen de golf parameters (druk, impuls, duur) 
worden bepaald met behulp van de methoden die in paragraaf 4.3.2. zijn gepresenteerd.  
De beperkingen van de TNT-equivalente methode zijn: 
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• Deze methode kan met resultaten worden toegepast op sterke gaswolkexplosies. Voor 
explosiedrukken onder 1 bar zal de TNT-equivalente methode de druk overschatten. 

• De afwijking is klein voor het beschrijven van de verre veld effecten, terwijl deze groot is 
voor het beschrijven van de nabije veld effecten. 

• De TNT-equivalente methode kan nuttig zijn als ruwe benadering indien men gebruik 
maakt van een rendementsfactor van 20% en een passende waarde voor V (of de 
overeenkomstige massa koolwaterstof). 

4.4 Brand als een exceptionele  gebeurtenis 
Bij het ontwerpen van staal- en composiet constructies moet altijd rekening worden gehouden met de 
belastingen bij brand, waarbij gebruik wordt gemaakt van de prescriptieve benadering of een op 
prestaties gebaseerde aanpak die door de Eurocode wordt voorgeschreven. Deze 
ontwerpbenaderingen worden gepresenteerd in de delen 1-2 van EN 1993 en EN 1994 en worden 
nader toegelicht in het FAILNOMORE achtergronddocument (Demonceau et al., 2021). 
Brand als uitzonderlijke gebeurtenis moet worden gezien als een gebeurtenis die qua intensiteit of 
locatie niet in bouwvoorschriften zijn gedekt, omdat de kans dat ze zich voordoen klein is, maar die 
wel aanzienlijke gevolgen kunnen hebben. Dit is de situatie die in dit hoofdstuk wordt behandeld. 

4.4.1 Voorkomen/elimineren van gevaar 
Brand in gebouwen kan het gevolg zijn van verschillende gebeurtenissen, zoals ontploffingen en 
aardbevingen, of kan direct worden aangestoken (onzorgvuldig gebruik van lucifers, sigaretten en 
leidingen, gebrekkige bedrading of elektrische apparatuur, onzorgvuldig gebruik van kooktoestellen, 
enz). De eerste stap om de ontsteking van brand te voorkomen is het vermijden van zelf-ontbrandende 
materialen in het gebouw (opslag van chemicaliën, benzine). 
In de bouwvoorschriften zijn regels opgenomen die betrekking hebben tot de opslag van dergelijke 
materialen in gebouwen - vaak is opslag rond kolommen als algemene regel verboden. Andere wettelijk 
geregelde aspecten zijn materialen die gebruikt worden voor gevels en de afstand tussen gebouwen om 
het risico van brandontwikkeling tussen gebouwen en langs het gebouw te beperken. Andere systemen die 
brandontwikkeling voorkomen (passief en actief) en het effect van gevaar beperken zijn: 

• Brandblussers - handmatig geactiveerd, wanneer er brand ontstaat 
• Sprinklers - automatische systemen die geactiveerd worden, wanneer er rook of een hoge 

temperatuur ontstaat 
• Brandmuren - verticale isolatie die brandontwikkeling voorkomt 
• Ventilatie-isolatie van openingen tussen compartimenten 
• Compartimenten - scheiding van het gebouw in kwartieren, waartussen het vuur zich niet kan 

verspreiden 
Zeer belangrijk is een snelle detectie van brand, vroegtijdige waarschuwing en evacuatie systemen die 
een snelle evacuatie van de inzittenden mogelijk maakt en een snelle activering van de brandweerman 
en systemen om de brand te stoppen mogelijk maken. Voor dit probleem kan het gebruik van de 
volgende apparatuur worden overwogen: 

• Rookmelders; 
• Thermische detectoren; 
• Alarmsystemen; 
• Afrit wegmarkering. 

 

 
Figuur 20. Sprinkler, ventilatie-isolatoren, branddeur 



45 

 
Figuur 21. Brandmuur en compartimentering 

  
Figuur 22. Brandblussers en systemen voor vroegtijdige waarschuwing. 

4.4.2 Ontwerpstrategie 
Een voorbeeld van brand als exceptionele gebeurtenis is een lokale brand rond een kolom (terwijl in 
een normale situatie de brandbelasting zich hier niet zou mogen bevinden) als gevolg van een 
uitzonderlijke thermische belasting. Met deze belasting kan rekening worden gehouden door gebruik 
te maken van een model die gedefinieerd is in bijlage C van EN 1991-1-2 (zie volgende subparagraaf) 
en/of met geavanceerde brandmodellen zoals zonemodellen of CFD-modellen. Het model van bijlage 
C wordt gepresenteerd in paragraaf 4.4.2.1 terwijl aanbevelingen voor geavanceerde brandmodellen 
gepresenteerd worden in paragraaf 4.4.2.2 
Op basis van recente onderzoeksresultaten kan echter worden benadrukt dat het onwaarschijnlijk is 
dat de temperatuurstijging als gevolg van een onverwachte lokale brand zal leiden tot het bezwijken 
van sommige dragende elementen en dientengevolge tot het verlies van de stabiliteit van de 
constructie, wanneer de constructie is ontworpen voor brand volgens de regels van de Eurocode en 
de nationale voorschriften. 
Tabel 7 toont vier brandscenario's en -belastingen die zijn geanalyseerd met betrekking tot een lokale 
brand naast een kolom. De resulterende temperatuurverloop langs de kolommen wordt geïllustreerd 
in Figuur 23. Zoals te zien is, wordt alleen aan de onderkant van de kolom (tot 1 m) een significante 
staaltemperatuur bereikt die enige lokale knik of plastische bezwijking kan veroorzaken. 
 
Tabel 7. Verschillende lokale brandscenario's voor kantoorgebouwen en commercieel gebieden (Demonceau et 

al., 2021) 
Scenario Diameter van de 

vuurbasis 
Snelheid van 
warmteafgifte 

dichtheid 

Dichtheid vuurbelasting Groeisnelheid van het 
vuur 

A 2 m 250 kW/m2 
(kantoorgebouw) 

511 MJ/m2 
(kantoorgebouw) 

300 sec 
(kantoorgebouw) 

B 1 m 500 kW/m2 
(kantoorgebouw) 

511 MJ/m2 
(kantoorgebouw) 

300 sec 
(kantoorgebouw) 

C 2 m 250 kW/m2 
(commercieel 

gebied) 

730 MJ/m2 (commercieel 
gebied) 

150 sec (commercieel 
gebied) 

D 1 m 500 kW/m2 

(commercieel 
gebied) 

730 MJ/m2 (commercieel 
gebied) 

150 sec (commercieel 
gebied) 
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Figuur 23. Temperatuurstijging langs de hoogte van de kolom voor verschillende scenario's van 

gelokaliseerde brand (Demonceau et al., 2021)  
 

Een andere en ernstige situatie in termen van robuustheid met brand gedefinieerd als een 
buitengewone belasting is wanneer een opeenvolging van buitengewone gebeurtenisscenario’s wordt 
beschouwd, zoals brand na een aardbeving of na een botsing of explosie. In die situaties is de 
constructie al beschadigd na de eerste gebeurtenis, dus is het normale brandontwerp niet meer geldig, 
aangezien dit ontwerp er altijd van uitgaat dat de constructie onbeschadigd is, moet de brand worden 
beschouwd als een uitzonderlijke belasting. Voor deze gevallen kunnen kolomverliesscenario's (zie 
hoofdstuk 5) worden overwogen voor het robuustheidsontwerp als een aanpak aan de veilige kant. 
4.4.2.1 Lokale brand modellen 

In het model van Eurocode is een lokale brand (of pre-flashover brand) een brand waarbij het 
onwaarschijnlijk is dat een flashover optreedt. Afhankelijk van de grootte van de brand en van het 
compartiment, kan een lokale brand het plafond van het compartiment niet bereikt. In dit model is de 
temperatuur in de vlam en de pluim en de omringende gassen niet uniform. Dit model wordt 
beschreven in bijlage C van EN 1991-1-2 (EN 1991-1-2, 2002).  
Een locale brand slaat over op het plafond van het compartiment wanneer de lengte van de vlam (Lf), 
geschat met vergelijking (17), gelijk is aan of groter is dan de afstand tussen de brandrhaard en het 
plafond (H). 

 
(17) 

waarbij D, de diameter van de brand is en Q, is de brandvermogensdichtheid (vermogen van de 
vrijkomende warmte van de brand) (bijlage E van EN 1991-1-2) . 
De temperatuur in de pluim langs de verticale symmetrische verticale as van de vlam wanneer L f< H 
kan worden verkregen met vegrelijking (18) 

 
(18) 

waarbij Qc , het aandeel van convectie in de brandvermogensdichtheid is, in W, met (=0,8Q); Z is de 
hoogte langs de as van de vlam; Z0, Het denkbeeldige nulpunt (vergelijking (20)) 

 
(19) 

Voor gevallen waarin de vlam het plafond raakt, wordt de nettostroomdichtheid op het aan brand 
blootgestekde oppervlak ter hoogte van het plafond, gegeven door vergelijking (20).  

 
(20) 

met , warmtestroomdichtheid; αc, is de warmteoverdrachtscoëfficiënt door convectie; θm, is de 
oppervlaktemperatuur van het element; Φ, is een zichtfactor; εm, is deemissiefactor van het oppervlak 
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van het element (0,7 - koolstofstaal; 0,8 roestvrij staal); εf, de brand emissiefactor; σ, constante van 
Stephan Boltzmann (5,67 x 10-8 W/m2K4). 

4.4.2.2 Geavanceerde brandmodellen   
Om geavanceerde brandmodellen te kunnen gebruiken, is altijd specifieke software nodig. 

• Zonemodellen - zie bijlage D van EN 1991-1-2 voor de basisvergelijkingen van behoud van 
massa en energie. Voorbeelden van software die kan worden gebruikt zijn CFAST van NIST of 
OZONE, ontwikkeld aan de universiteit van Luik. 
 

• CFD-model (Computational fluid dynamic model) - zie bijlage D van EN 1991-1-2 voor 
suggesties. Een voorbeeld van software die voor CFD-analyse kan worden gebruikt is de FDS 
van NIST 

4.5 Aardbeving als een exceptionele gebeurtenis 
Seismisch risico vloeit voort uit de interactie tussen seismisch gevaar en constructieve kwetsbaarheid. 
Daarom kan een aardbeving als exceptioneel worden beschouwd wanneer: 

- De constructie is helemaal niet ontworpen voor een seismische belastingen, bv. Deze is alleen 
ontworpen voor verticale en windbelastingen (bv. wanneer de bouwplaats ten tijde van de 
bouw niet als seismisch wordt beschouwd) of is ontworpen voor lagere seismische eisen - het 
gevaar is dus uitzonderlijk. 

- De constructie is seismisch kwetsbaar (reeds bestaande schade, systeem niet ontworpen 
volgens moderne ontwerpeisen). 

4.5.1 Voorkomen en elimineren van gevaar 
Aardbevingen vinden plaats als er in de aardkorst plotseling veel energie vrijkomt. Aardbevingen 
worden meestal veroorzaakt door scheuren in de aardkorst. Andere oorzaken zijn vulkanische 
activiteit, aardverschuivingen (allemaal met natuurlijke oorzaken), maar ook menselijke activiteiten 
(mijnontploffingen, kernproeven, olie- en gasboringen). Door zijn aard is het niet mogelijk het 
seismische gevaar te voorkomen of te elimineren. Daarom is het beperken en voorkomen van de 
gevolgen (bv. Constructieve/niet-constructieve schade) strikt geassocieerd met de bouwconstructie 
en de geïntegreerde systemen, die het gebouw helpen adequaat te reageren op de seismische 
belasting, zie de volgende paragrafen. 

4.5.2 Prescriptieve benadering 
Zelfs als de prestaties van de constructie niet direct worden geëvalueerd bij een seismische 
gebeurtenis, kunnen prescriptieve eisen de seismische respons verbeteren met minimale technische 
of constructieve ingrepen. Deze aanpak is vooral gunstig voor niet-seismische gebieden waar 
seismische belasting zich kunnen optreden, maar met een zeer kleine kans van optreden, althans zo 
klein dat er in het ontwerpproces geen rekening mee hoeft te worden gehouden. Deze benadering 
geeft de voorkeur aan systemen, materialen en detaillering waarvan de prestaties bij eerdere 
seismische gebeurtenissen zijn aangetoond. De keuze van de constructieconfiguratie en kennis over 
de periode, torsie, demping, vervormbaarheid, sterkte, stijfheid van het gebouw kunnen helpen bij het 
bepalen van de meest geschikte ontwerpstrategie die toegepast moet worden: 

- Gebouwconfiguratie: deze term definieert de grootte en vorm van een gebouw, en de 
constructieve en niet-constructieve elementen. De configuratie van het gebouw bepaalt de 
manier waarop de seismische krachten binnen de constructie worden verdeeld, hun relatieve 
omvang en andere ontwerpaspecten. Gebouwen met een normale configuratie hebben over 
het algemeen: 

o Lage hoogte-basis verhoudingen 
o Gelijke vloerhoogtes 
o Symmetrische Plannen 
o Uniforme doorsneden en hoogtes 
o Maximale torsieweerstand 



48 

o Korte overspanningen en redundantie 
o Directe draagwegen 
o Ontwerp van secundaire/niet-constructieve elementen om puin te vermijden. 

- Torsie-effecten: deze ontstaan door de asymmetrische verdeling van traagheidsmassa's en/of 
stijfheden. Symmetrische schikkingen zullen resulteren in een gebalanceerde stijfheid en 
kleine torsie-effecten. Regelmatigheid in plattegrond en in hoogte is aan te bevelen. 

- Trillingsbeheersing: gebouwen zijn over het algemeen slecht bestand tegen dynamische 
schokken en verdrijven trillingen. De volgende systemen kunnen worden gebruikt om de 
respons te verbeteren: 

o Basisisolatie kan worden gebruikt om het gebouw op zodanige wijze van de grond los 
te koppelen dat de seismische energie die op de bovenbouw wordt overgebracht sterk 
wordt verminderd. De meest geschikte kandidaten voor basisisolatie zijn lage tot 
middelhoge gebouwen die op stijve bodems zijn gebouwd; hoge gebouwen of 
gebouwen die op zachte bodems zijn gebouwd zijn niet geschikt voor base-isolatie. 

o Passieve dempingssystemen. De meest voorkomende toepassing is een Tuned Mass 
Demper (TMD)-apparaat, dat bestaat uit een massa, een veer en een demper die aan 
een constructie is bevestigd. De seismische energie wordt gedissipeerd door de 
traagheidskracht van de demper die op de constructie werkt. 

o Actieve dempingssystemen. Actieve getunede massadempers neutraliseren 
snelheidsafhankelijke trillingen door de excitatiekrachten van een verstoord 
hoofdsysteem tegen te gaan. Elke TMD bestaat uit een actuator, een 
besturingssysteem en een vermogenselektronica. Alle componenten van de TMD zijn 
onderling gebalanceerd, zodat de TMD-kracht precies in de tegenovergestelde richting 
van de excitatiekracht werkt. 

o Semi-actieve regelsystemen, die gebruik maken van de beste eigenschappen van 
zowel passieve als actieve regelsystemen. De term "semi-actief" wordt gebruikt om 
aan te geven dat voor de werking van deze systemen een zeer geringe hoeveelheid 
externe stroom nodig is. De bedieningskrachten worden ontwikkeld door de juiste 
afstelling van de dempings- of stijfheidskarakteristieken  

- Sterkte en stijfheid: Sterkte is een eigenschap van een materiaal die de uitgeoefende krachten 
binnen een veilige limit weerstaan. De stijfheid van een materiaal is de mate van weerstand 
tegen vervorming. Bij de keuze van de sterkte- en stijfheidseigenschappen moet rekening 
worden gehouden met het evenwicht tussen vervormbaarheid en weerstand tegen krachten. 

- Vervormingscapaciteit (Ductiliteit): is de mate waarin een materiaal plastische vervorming 
toelaat. Ductiele elementen bezwijken gewoonlijk pas na de ontwikkeling van aanzienlijke 
plastische vervormingen. Niet-ductiele elementen, zoals slecht gewapende betonnen 
elementen, bezwijken door brosse breuk, zonder plastische vervormingen. De ductiliteitseisen 
kunnen zowel betrekking hebben op elementen als op hun verbindingen. 

o Voor elementen zijn de belangrijkste eisen gericht op de slankheid en het voorkomen 
van instabiliteit (b.v. knik en kip) voordat de plastische sterkte is bereikt. Wat de 
doorsnede betreft wordt de voorkeur gegeven aan ductiele of semi-ductiele 
doorsneden (klasse 1, klasse 2). 

o Voor verbindingen worden symmetrische configuraties aanbevolen, aangezien deze 
een stabielere respons kunnen geven gedurende de opeenvolgende cycli. Ook moeten 
componenten die bros bezwijken (bijv. lassen, bouten) worden voorzien van 
oversterkte. Om een ductiel gedrag van de verbindingen te garanderen, de 
aanbevelingen uit paragraaf 2.2 kunnen worden gevolgd. 

4.5.3 Ontwerpstrategieën 
In de nasleep van een aardbeving is de eerste zorg de constructieve toestand en de vraag of deze veilig 
is voor instorting onder verticale belastingen, naschokken en andere gevaren (FEMA P-2090, 2021). 
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Als de constructie niet robuust genoeg is, bestaat het risico van verdere schade of progressieve 
instorting bij een naschok of andere gevaren, zelfs als de constructie aanvankelijk bestand is tegen de 
grondbewegingen. Om een dergelijk rampzalig scenario te voorkomen, moet de restcapaciteit van het 
gebouw worden beoordeeld. De restcapaciteit na een aardbeving kan worden gedefinieerd als: 

 
- Draagsysteem voor zijdelingse belastingen- de minimale spectrale versnelling die 

overeenstemt met een lokale of globale instorting tijdens een naschok. 
- Draagvermogen verticale belasting draagsysteem - het minimumniveau van 

zwaartekrachtbelastingen dat overeenstemt met een lokale of globale instorting na een 
schadelijke aardbeving. 

Hierna wordt een procedure voor de evaluatie van de seismische robuustheid gepresenteerd: 
i) Stap 1: Ontwerp/evaluatie voor persistente / seismische ontwerpsituaties 

De constructie wordt eerst ontworpen om te voldoen aan de ontwerpeisen (zie Figuur 19.a) (alleen 
voor nieuwe constructies). De seismische respons kan worden berekend met behulp van een niet-
lineaire statische analyse (N2-methode, EN 1998) volgens de aanbevelingen van EN 1993-1- 14 (2020) 
met betrekking tot de wetten die gebruikt moeten worden voor de materialen en de modellering van 
de constructie-elementen. 
De algemene kracht-verplaatsingsrelatie van een constructieonderdeel kan worden gekarakteriseerd 
met prEN 1998-1-2:2019.3, bijlage L (Figuur 24.b). Het model van het onderdeel wordt dus 
gedefinieerd door: 

- Een effectieve elastische stijfheid, Ke rekening houdend met zowel buig- als 
schuifvervormingen. 

- het vloeipunt, dat wordt bepaald door de effectieve vloeisterkte, Qy∗, en de bijbehorende 
vloeirek, δy∗. 

- verharding, waarin het structuuronderdeel verharding vertoont voordat het zijn maximale 
sterkte, Qmax

*, heeft bereikt (d.w.z. de piekresponsie). 
- de vervorming van de plastische vervorming vóór de piek, δp

* bepaalt de vervorming van de 
plastische vervorming tot de piekrespons van het constructieonderdeel. 

- de respons na de piek wordt weergegeven door de plastische vervorming, δpc∗	 van het 
constructieonderdeel na de piek. 

De globale seismische prestatie kan worden voorgesteld in de vorm van een afschuifkracht – 
verplaatsingscurve Fb - dtop , zie Figuur 26.c. Prestatieniveaus (PL) worden gedefinieerd aan de hand 
van de corresponderende maximale topverplaatsing, bijvoorbeeld PL1 (beperkte schade), PL2 (matige 
schade) en PL3 (grote schade). Afhankelijk van de mate van gevaar wordt een bepaald schadeniveau 
verwacht. 

ii) Stap 2: Evaluatie van de restcapaciteit na een aardbeving 

Na de evaluatie van de lokale en globale vervormingseisen (stap 1) worden wijzigingen van de 
buigscharnieren ingevoerd voor de beschadigde elementen (d.w.z. elementen met plastische 
vervormingen), wat resulteert in een gewijzigd niet-lineair model (zie Figuur 24.d). De restcapaciteit 
van een kolom wordt conservatief gelijkgesteld aan nul indien de piekrespons tijdens de seismische 
beweging wordt bereikt. Er moet rekening worden gehouden met P-∆-effecten (vooral wanneer de 
resterende zijdelingse vervormingen na de aardbeving aanzienlijk zijn). 
De weerstand van de raamwerkconstructie tegen een seismische naschok kan worden geëvalueerd 
met behulp van een niet-lineaire analyse (b.v. pushover-analyse). De analyse wordt uitgevoerd op het 
beschadigde model. 
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De weerstand van de raamwerkconstructie tegen progressieve instorting onder 
zwaartekrachtsbelastingen kan worden beoordeeld met behulp van een pushdown (verticale) 
statische analyse met behulp van de methoden die zijn voorgesteld in hoofdstuk 5.3. 
 

  
a)     b)    c)  

 
d) 

Figuur 24. De stappen van de seismische robuustheidsbeoordeling voor raamwerkconstructies (Polese et al., 
2012): a) aanzicht met het gebouwmodel; b) algemene definitie van de kracht- verplaatsingsrelatie voor stalen 

en staal-composiet constructieonderdelen; c) seismische capaciteitskromme verkregen in de niet-lineaire 
statische analyse voor de onbeschadigde (initiële) constructie; d) modelparameters voor de beschadigde 

plastische scharnieren 
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5 Onbekende dreigingen 
5.1 Selectie van geschikte ontwerpstrategieën 
Onbekende dreigingen verwijzen naar buitengewone belastingen die niet specifiek in de normen zijn 
opgenomen of door de opdrachtgever of andere belanghebbenden zijn aangegeven, of op andere 
belastingen die het gevolg zijn van onbekende oorzaken. Wegens de onzekerheid omtrent de aard, de 
omvang en het toepassingspunt (gebied) van de onbekende buitengewone belastingen, is het meestal 
onmogelijk de vereiste prestatie in te schatten. Momenteel zijn de ontwerpstrategieën, die geacht 
worden een adequaat niveau van constructieve robuustheid te bereiken, hoofdzakelijk gericht op het 
beperken van de omvang van een gelokaliseerde schade. 
Het vaststellen van de lokale schade wordt behandeld in paragraaf 5.2, terwijl de ontwerpstrategieën 
om het adequate niveau van robuustheid te controleren worden beschreven in de paragrafen 5.3 
(alternatieve draagweg), 5.4 (kritische elementmethode) en 5.6 (segmentatiemethode). 

5.2 Vaststelling van lokale schade 
In het algemeen is het hoofddoel van het ontwerpen voor robuustheid dat eventuele lokale schade 
ten gevolge van onvoorziene extreme gebeurtenissen geen disproportionele instorting veroorzaakt. In 
dit verband moet elk scenario van lokale schade onafhankelijk zijn van het gevaar. Dit betekent dat in 
het ontwerpproces rekening moet worden gehouden met de identificatie van lokale schade. 
Indien wordt verwezen naar het huidige ontwerp van EN 1991-1-7:2006 is de lokale schade die in 
aanmerking moet worden genomen voor bouwconstructies die tot de gevolgklassen (CC 2b en CC3) 
behoren, de denkbeeldige verwijdering van elke dragende kolom, of van elke ligger die een kolom 
ondersteunt, of van elk deel van een dragende muur (één voor één in elke bouwlaag). 

Het begrip "denkbeeldige kolomverwijdering" in (EN 1991-1-7, 2006) staat voor het verwijderen van 
de volledige kolom op de vrije hoogte tussen de verbindingen ter hoogte van de vloeren. Elementen 
worden verwijderd zonder de eindverbindingen aan te tasten. Een denkbeeldige verwijdering van een 
kolom is niet altijd conservatief, gezien de oneindige mogelijkheden van belastingsscenario's en 
belasting- constructie-interactie, maar voor een haalbare beoordeling van de capaciteit van de 
constructie om belastingen via alternatieve draagwegen over te dragen, wordt denkbeeldige 
verwijdering als een efficiënt en praktisch analysescenario beschouwd. 
In de Eurocodes wordt niet vermeld of deze denkbeeldige kolomverwijdering als “plotseling” of als 
"quasi- statisch" moet worden beschouwd. Het in aanmerking nemen van een "quasi-statische" 
verwijdering maakt i) het gebruik van eenvoudiger hulpmiddelen mogelijk, aangezien geen rekening 
hoeft te worden gehouden met dynamische effecten, en ii) het verkrijgen van een goede indicatie van 
de capaciteit van een constructie om alternatieve draagweg te activeren. Het in aanmerking nemen 
van een plotseling verlies van een lokale deel van de constructie maximaliseert echter de 
traagheidseffecten; met name is gebleken dat een plotseling verlies van kolommen een bovengrens 
biedt voor de daaropvolgende respons van de gebouwconstructies in vergelijking met kolomschade 
ten gevolge van een ontploffing (Gudmundsson and Izzuddin, 2010). Bovendien kunnen beschadigde 
elementen een restcapaciteit hebben, waarmee niet op conservatieve wijze impliciet rekening wordt 
gehouden, behalve bij toepassing van de reststerktemethode 

Zoals eerder vermeld, moet de verwijdering van elk dragend element, één voor één, worden 
overwogen op basis van (EN 1991-1-7, 2006), wat een aanzienlijke hoeveelheid werk zou kunnen 
vergen. Er zijn echter mogelijkheden om het aantal lokale schadescenario's waarmee rekening moet 
worden gehouden in het ontwerpproces te beperken, met name in reguliere bouwconstructies 
waarvoor ontwerpscenario's kunnen worden geïdentificeerd, rekening houdend met mogelijke 
constructieve symmetrie, gelijksoortigheid van randvoorwaarden en andere technische principes. In 
UFC 04-023-03 (DoD, 2016) wordt vereist dat ten minste de volgende kolomverliezen voor een 
verdiepingsplan in aanmerking moeten worden genomen als een minimum aan scenario's (zie Figuur 
25): 
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• Buitenkolommen en binnenkolommen in het midden van de korte zijde en het midden van de 
lange zijde; 

• De hoek van het gebouw; 
• Kolommen op plaatsen waar de geometrie van het bouwwerk aanzienlijk verandert, zoals bij 

abrupte verkleining van travee grootte of bij inspringende hoeken; 
• Kolommen met aangrenzende kolommen die licht belast worden of aangrenzende traveeën 

met verschillende stamgrootten; 
• Locaties waar liggers op verschillende oriëntaties of hoogtes zijn; 
• Locaties waar de constructie een verticale belastingdiscontinuïteit heeft (d.w.z. 

overdrachtsvoorwaarden) (GSA, 2016). 

Voor locaties in termen van de verdieping zelf, moet het volgende in overweging worden genomen: 

• Eerste verdieping boven de grond; 
• Verdieping direct onder het dak; 
• Verdieping op halve hoogte; 
• Verdieping boven de plaats van een kolomsplitsing of verandering van kolomgrootte. 

 
Figuur 25. Scenario's voor externe en interne kolomverwijdering (DoD, 2016) 

Voor lokale schadescenario moet de omvang van de schade die daardoor zou ontstaan, beperkt zijn. 
De bijlage A van de huidige versie van EN 1991-1-7 (EN 1991-1- 7, 2006) en bijlage E van het 
voorgestelde ontwerp van de tweede generatie van EN 1990 (prEN 1990:2019, 2019) wordt deze limiet 
gespecificeerd als 15 % van het vloeroppervlak of 100 m2, afhankelijk van wat het kleinst is, in elk van 
de twee aangrenzende verdiepingen van de verdieping waar de kolom werd verwijderd. In principe 
kan de aanvaardbare schadegrens echter door de opdrachtgever of de relevante autoriteiten worden 
bepaald op basis van prestatiedoelstellingen die verband houden met het belang van de constructie 
en de gevolgen van een dergelijke schade voor de veiligheid van mensenlevens, de bescherming van 
waardevolle inhoud of de minimalisering van de operationele downtime van de constructie. 

Indien voor het betrokken scenario de schadegrenswaarde niet in acht kan worden genomen, betekent 
dit dat dit scenario (lokale schade) zich niet mag voordoen en dat dus moet worden voorkomen dat 
het dragend element, waarvan werd aangenomen dat het verloren zou gaan, bezwijkt en dat het als 
een kritische elelement moet worden ontworpen. 
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Figuur 26. Aanvaardbare schadegrens bij verwijdering van een kolom in een raamwerkconstructie. De limiet "A" 

is 15 % van het vloeroppervlak, of 100 m2 , afhankelijk van welke kleiner is, in elk van de twee aangrenzende 
verdiepingen. B" is de denkbeeldig verwijderde kolom. a) Plattegrond en b) Doorsnede (EN 1991- 1-7, 2006) 

5.3 Alternatieve draagweg 
Een bouwconstructie die een kolom verliest, kan in twee hoofddelen worden verdeeld, zoals 
geïllustreerd in Figuur 27:  

• Het direct getroffen deel (directly affected part DAP), dat een deel van het gebouw direct door 
het kolomverlies wordt getroffen, d.w.z. de liggers, de kolommen en de ligger-
kolomverbindingen die zich juist boven de bezweken kolom bevinden; 

• Het indirect getroffen deel (indirectly affected part - IAP), dat de rest van de constructie omvat; 
dit wordt beïnvloed door de belastingen die zich ontwikkelen binnen het direct getroffen deel; 
maar het is duidelijk dat deze krachten zelf worden beïnvloed door de eigen respons van het 
indirect getroffen deel. 

Indien een snede wordt gerealiseerd in de constructie aan de bovenkant van de bezweken kolom (zie 
Figuur 27), worden verschillende interne krachten in de verticale richting geïdentificeerd: (i) de 
dwarskrachten V1 en V2 aan de liggeruiteinden dicht bij de bezweken kolom, ii) de axiale kracht Nup in 
de kolom vlak boven de bezweken kolom en iii) de axiale kracht Nlo in de bezweken kolom. 

                                  . 

Figuur 27. Schematic representation of a frame during a column loss 

In Figuur 28 is een kromme weergegeve die de ontwikkeling van de verticale verplaatsing DA weergeeft 
die een functie is van de normaalkracht Nlo in de bezweken kolom tijdens de buitengewone 
gebeurtenis (zie Figuur 27). 

V1 V2 

Nup 

Nlo 

A 
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Figuur 28. Ontwikkeling van Nlo als functie van de verticale verplaatsing aan de bovenkant van de bezweken 

kolom  

• Van punt (1) tot (2) (Fase 1) zijn de buitengewone belastingen waarvan wordt aangenomen dat 
deze optreden wanneer de uitzonderlijke gebeurtenis plaatsvindt, geleidelijk op de constructie 
worden uitgeoefend; de axiale kracht Nlo in de kolom AB neemt toe totdat deze een waarde Nlo.design 
bereikt (Nlo wordt in de figuur met een negatief teken (druk) aangegeven) terwijl DA tijdens deze 
fase ongeveer gelijk blijft aan 0. 

• Van punt (2) tot (5) wordt de kolom ten gevolge van de buitengewone gebeurtenis geleidelijk 
verwijderd. De drukkracht in kolom AB neemt af tot een waarde gelijk aan 0 in punt (5) waar de 
kolom als volledig verwijderd wordt beschouwd. Tegelijkertijd neemt de waarde van DA toe. Langs 
dit ontladingstraject kunnen verschillende soorten constructieve responsen worden 
geïdentificeerd die zich mogelijk kunnen ontwikkelen: 

o Van punt (2) tot (4) (fase 2): gedurende deze fase gaat het direct getroffen deel over van 
een volledig elastisch gedrag (van punt (2) tot (3)) naar een globaal plastisch mechanisme. 
In punt (3) verschijnen de eerste plastische scharnieren in het direct getroffen deel, terwijl 
in punt (4) complete ligger mechanismen tot ontwikkeling zijn gekomen. Het is duidelijk 
dat deze bijdrage, die geïllustreerd wordt in Figuur 5 alleen optreden bij niet-volledig en 
volledig sterke verbindingen die de liggeruiteinden met de kolommen verbinden; bij 
verbindingen met niet-volledige sterkte treden de plastische scharnieren op in de 
verbindingen, terwijl deze zich direct in de liggeruiteinden ontwikkelen bij verbindingen 
met volledige sterkte of over-sterkte (zie 2.2.1)   

  
Figuur 29. Ontwikkeling van ligger plastische mechanismen in het DAP 

 

In sommige specifieke situaties die in de volgende paragrafen nader zullen worden 
toegelicht, wordt deze bijdrage van het "plastische mechanisme" aan de robuustheid van 
de constructie aangevuld met een zogeheten "boog"-bijdrage. Dit "boog"-effect wordt 
geïllustreerd in Figuur 30 voor de onderste DAP-liggers van de constructie die 
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weergegeven is in Figuur 29. Vanwege de werkelijke niet-nul liggerhoogte en de 
voorwaarden waaraan moet worden voldaan om het mechanisme te vormen, moeten de 
punten C en D zich eerst van elkaar af bewegen voordat deze steeds dichterbij elkaar 
komen wanneer de verticale verplaatsing significant wordt. Dit veroorzaakt 
membraandrukkrachten in de liggers en dus de ontwikkeling van het geïntroduceerde 
boogeffect.  
De weerstand van deze boog is sterk afhankelijk van de capaciteit van de punten C en D 
om deze relatief naar elkaar toe te bewegen. De longitudinale veer KH,c in Figuur 30 
representeert deze relatieve bewegingscapaciteit. In de specifieke constructie, 
weergegeven in Figuur 30, wordt de horizontale verplaatsing van punt D voorkomen door 
de aanwezigheid van een efficiënt schoorsysteem aan de rechterzijde van de constructie 
(zie zijdelingse steunen op elk verdiepingsniveau in Figuur 29). Dit resulteert in een 
oneindige waarde van KH,c,right. Voor punt C daarentegen is het vermogen om zijdelings te 
bewegen gekoppeld aan de stijfheid KH,c,left van de linkerzijde van het IAP onder invloed 
van de door de boog opgewekte drukkracht op het DAP. Indien een tweede schoorsysteem 
aan de linkerzijde van de constructie wordt geplaatst, zou de veerstijfheid van KH,c,left ook 
bijna oneindig zijn en zou het resulterende boogeffect vrij aanzienlijk zijn. Als KH,c,left 
daarentegen vrij laag is, zal het boogeffect vrij verwaarloosbaar zijn. Omwille van de 
eenvoud worden beide waarden van KH,c,right en KH,c,left samengevoegd zoals aangegeven in 
Figuur 30 in een equivalente stijfheidscoëfficiënt KH,c. De geometrie en de eigenschappen 
van de ligger-kolom verbindingen kunnen ook van invloed zijn op het boogeffect; dit wordt 
verder besproken in de desbetreffende paragrafen. 
 

 
Figuur 30. Ontwikkeling van boogeffecten in het DAP 

o Van punt (4) tot (5) (Fase 3): tijdens deze fase (Figuur 31), worden hoge verplaatsingen 
waargenomen in het direct getroffen deel en daarom spelen tweede orde effecten een 
belangrijke rol. Er ontwikkelen zich significante kettinglijn effecten in de onderste ligger 
van het direct getroffen deel. Zoals hieronder wordt uitgelegd, komen na de vorming van 
de balkmechanismen de punten C en D dichter bij elkaar te liggen en als deze beweging 
enigszins wordt verhinderd (KH,c wordt nu vervangen door KH,t), ontstaan er axiale 
trekmembraankrachten in de liggers die tot een nieuwe belangrijke bijdrage aan de 
robuustheid van de constructie leiden. 



56 

 
Figuur 31. Ontwikkeling van kettinglijn effecten in het DAP 

Afhankelijk van het type verbindingen en van het constructiesysteem kunnen deze drie bijdragen aan 
de robuustheid al dan niet optreden. Dit punt zal zo nodig in de volgende punten worden behandeld. 
Maar er moet worden opgemerkt dat aan de volgende voorwaarden absoluut moeten worden voldaan 
om te kunnen profiteren van de diverse bovengenoemde robuustheidsbijdragen: 
- de weerstand van het direct getroffen deel en van de onderdelen ervan (balken en verbindingen) 

moet toereikend zijn; 
- de verschillende constructieve elementen moeten voldoende vervormings- en/of rotatiecapaciteit 

hebben om de verticale verplaatsing D overeenkomend met punt (5), te bereiken; in het geval van 
verbindingen met volledige sterkte is vervormingscapaciteit vereist van de verbinding en van de 
verbonden ligger, terwijl in het geval van verbindingen met over-sterkte vervormingscapaciteit 
alleen vereist is in de ligger. 

Bovendien mogen de belastingen die van het direct getroffen deel op het indirect getroffen deel 
worden overgebracht, niet leiden tot het bezwijken van elementen in het indirect getroffen deel. 
Vanuit dat oogpunt kunnen drie bezwijkmechanismen worden onderscheiden (Figuur 32): 
- het knikken van DAP-kolommen naast de verloren kolom, die aan extra drukkrachten zullen 

worden blootgesteld; 
- de ontwikkeling van een globaal plastisch mechanisme in het indirect getroffen deel onder invloed 

van de membraankrachten die door het DAP op het IAP van de constructie worden overgebracht; 
- het knikken van de bovenste liggers van het DAP als gevolg van een mogelijk progressieve 

ontwikkeling van een boogeffect door de zijdelingse verplaatsingen van het linkerdeel van het IAP 
van de constructie, in het specifieke geval van Figuur 32. 

 
Figuur 32. Mogeljke bezwijkmechanismen in het IAP 

Al deze voorwaarden, zowel voor DAP- als IAP-onderdelen, moeten altijd in aanmerking worden 
genomen en naar behoren worden gecontroleerd om het vereiste niveau van de constructieve 
robuustheid te garanderen in verband met de drie hierboven omschreven bijdragen (plastisch 
mechanisme, boogeffecten en kettinglijn effecten). 

Tenslotte moet worden gewezen op de belangrijke bijdrage van de betonnen vloerplaten aan de 
constructieve robuustheid. Wanneer deze vloerplaten op een adequate wijze met de stalen liggers zijn 
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verbonden, zodat een composiet werking ontstaat, kan hun positieve invloed op het DAP (ligger 
mechanisme / boogeffect / ketting effect) rechtstreeks worden gedekt door de composiet staal-
betonliggers. Wanneer geen composiet staal-betonliggerverbinding wordt overwogen, kan het eigen 
weerstandsniveau van de staal-betonligger ook worden meegenomen in de robuustheidsevaluatie, 
maar op een specifieke manier. Bovendien hebben de vloerplaten in alle gevallen (samengestelde 
werking of niet) een positieve invloed op de waarden van de stijfheidscoëfficiënten Kc en Kt  
Deze verschillende aspecten zullen in de volgende paragrafen aan de orde komen, waarbij de vier mogelijke 
ontwerpmethoden voor de toepassing van de alternatieve draagweg benadering worden behandeld: de 
prescriptieve methode (paragraaf 5.3.1), de analytische methode (paragraaf 5.3.2), de vereenvoudigde 
numerieke methode (paragraaf 5.3.3), de volledig numerieke methode (paragraaf 5.3.4). 
Van deze methoden zijn er drie gericht op het kwantificeren van de drie bovengenoemde constructieve 
bijdragen aan de robuustheid: de analytische methode, de vereenvoudigde numerieke methode, en 
de volledige numerieke methode. De prescriptieve methode daarentegen stelt de ontwerper een reeks 
toestsingen voor, die niet rechtstreeks verband houden met enige fysische werkelijke respons van de 
constructie. 
Wanneer dynamische aspecten in aanmerking moeten worden genomen die niet zouden zijn gedekt 
door de toepassing van de geavanceerde analytische methode, de vereenvoudigde numerieke 
methode, of de volledige numerieke methode, bestaat de mogelijkheid de dynamische respons af te 
leiden uit de statische respons. Deze procedure wordt gepresenteerd in paragraaf 5.3.5. 

5.3.1 Prescriptieve methodes 
De trekband methode is een prescriptieve indirecte ontwerpmethode waarvan wordt aangenomen 
dat deze een minimumniveau is van constructieve robuustheid en weerstand biedt tegen 
progressieve/disproportionele instorting. De methode zorgt er met name voor dat een 
minimumniveau van continuïteit en sterkte wordt bereikt tussen de verschillende constructiedelen 
door middel van horizontale en verticale trekbanden zoals geïllustreerd in Figuur 9, hetgeen resulteert 
in een verbeterde algemene constructieve integriteit. Deze aanpak wordt door de meeste 
ontwerpcodes toegepast en door verschillende ontwerprichtlijnen aanbevolen om de weerstand tegen 
progressieve en/of disproportionele instorting van constructies met laag en middelhoog risico te 
verhogen, bijvoorbeeld Eurocode EN 1991-1-7 (2006), UFC 4-023-03 (DoD, 2016)ASCE/SEI 7-16 (ASCE, 
2017a) en IBC 2009 (ICC, 2018). 
De eisen worden meestal gespecificeerd voor ofwel alleen horizontale ofwel zowel horizontale als 
verticale onderdelen/componenten, afhankelijk van het risiconiveau van de constructie en de 
gevolgen van het bezwijken ervan. Met name in EN 1991-1-7 is horizontale trekbanden vereist voor de 
laagste risicogroep van gevolgklasse 2 (CC2a - zie hoofdstuk 3) terwijl zowel horizontale als verticale 
trekbanden vereist is voor de hoogste risicogroep van klasse 2 (CC2b – zie hoofdstuk 3) 

 
Figuur 33. Typische trekverbanden voor raamwerkconstructies (Stylianidis, 2011) 
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5.3.1.1 Horizontale trekverbanden 
5.3.1.1.1 Methode voorgesteld in EN 1991-1-7 
Volgens EN 1991-1-7 moeten horizontale trekbanden worden aangebracht rond de omtrek van elk 
vloer- en daklaag en inwendig in twee orthogonale richtingen om de kolom- en muurelementen stevig 
aan de bouwconstructie te bevestigen (zie Figuur Figuur 34). In het algemeen kunnen horizontale 
trekbanden worden gemaakt van stalen liggers (en hun eindverbindingen), wapening van stalen staven 
in betonplaten of wapeningsnetten en geprofileerde staalplaten in staal-betonvloeren. Om op de 
stalen platen te kunnen steunen, moeten de trekbanden in dezelfde richting werken als de 
geprofileerde plaat en moet de plaat direct aan de stalen ligger worden bevestigd met stiftdeuvels 
(stiftdeuvels die door de plaat heen aan de liggerflens zijn gelast). 
In de huidige codes moeten de horizontale trekbanden, zowel de elementen als de verbindingen, 
zodanig worden ontworpen dat deze bestand zijn tegen minimale trekkrachten. In het bijzonder 
worden minimale trekkrachten voorgesteld in EN 1991-1-7. Voor raamwerkconstructies kunnen deze 
worden geschat met de volgende formule: 

 𝑇< = 0.8(𝑔= + 𝜓𝑞=)𝑠𝐿																𝑜𝑓																75	𝑘𝑁,𝑤𝑎𝑡	𝑔𝑟𝑜𝑡𝑒𝑟	𝑖𝑠	 (21) 
 𝑇> = 0.4(𝑔= + 𝜓𝑞=)𝑠𝐿															𝑜𝑓																75	𝑘𝑁,𝑤𝑎𝑡	𝑔𝑟𝑜𝑡𝑒𝑟	𝑖𝑠	 (22) 

where: 
𝑇<  is de rekenwaarde van de trekkracht voor interne trekverbanden; 
𝑇> is de rekenwaarde van de trekkracht voor omtrek trekverbanden;; 
𝑔= is de permanente oppervlaktebelasting die op de beschouwde vloer wordt toegepast; 
𝑞= is de variabele oppervlaktebelasting toegepast op de beschouwde vloer; 
𝑠 de gemiddelde afstand tussen aangrenzende trekbanden is (s = (s1 + s2)/2 – zie Figuur 34); 
𝐿 is de spanwijdte van de trekband (Figuur 34); 
𝜓 de relevante combinatiecoëfficiënt van belastingseffecten voor buitengewone 

ontwerpsituaties zoals gedefinieerd in EN 1990 (CEN 2005). 

 
Figuur 34. Horizontale trekverbanden in een verdieping 

Bovendien worden in EN 1991-1-7 nog enkele andere voorschriften gespecificeerd die toegepast 
moeten worden. Zo wordt bepaald dat de horizontale trekbanden moeten worden aangebracht: 

• in ononderbroken lijnen; 
• in het geval van de omtrek trekbanden, zo dicht mogelijk bij de vloerranden; 
• in het geval van trekbanden die bestemd zijn om op de kolomlijnen te worden aangebracht, 

zo dicht mogelijk bij de kolomlijnen worden aangebracht; 
• zodanig dat 30% of meer van de trekbanden zich in de onmiddellijke nabijheid van de 

kolomrasterlijnen bevindt. 
Zoals reeds gezegd moeten de staven en de verbindingen aan hun uiteinden de trekkrachten kunnen 
opnemen, zelfs indien deze staven ook worden gebruikt om verticale belastingen op te nemen 
(bijvoorbeeld vloerliggers die als trekbanden worden gebruikt). De staven die op trekkrachten worden 
belast, kunnen gemakkelijk worden gecontroleerd. De karakterisering van verbindingen die belast zijn 
door trekkrachten en met name de voorspelling van hun plastische weerstand en treksterkte, wordt 
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in het huidige ontwerp van de Eurocodes echter niet expliciet behandeld. In bijlage A.1 zijn regels 
voorgesteld voor de karakterisering van constructieverbindingen onder axiale krachten. In het kader 
van de huidige aanpak kunnen de trekkrachten worden vergeleken met de uiterste weerstand van de 
constructie elementen.  

Om de efficiëntie van de prescriptieve methode en dus de mogelijke activering van de 
verbindingselementen te verzekeren, is het bovendien ook vereist om een minimumniveau van 
ductiliteit te garanderen, met name aan de de liggeruiteinden om een minimale vervormingscapaciteit 
van de constructiesysteem mogelijk te maken. Maar ook al wordt deze noodzaak van een minimale 
vervormingscapaciteit duidelijk vermeld in EN 1991-1-7, er worden geen specifieke aanbevelingen 
gegeven over wat er bedoeld wordt met een "minimale" vervormingscapaciteit en over hoe deze kan 
worden gegarandeerd. 

Indien aan de liggeruiteinden over-sterkte verbindingen worden gebruikt, zal deze 
vervormingscapaciteit eis ter hoogte van de ligger zelf zijn. In een dergelijke situatie wordt aanbevolen 
doorsnedes van klasse 1 te gebruiken. In het geval van verbindingen met volledige sterkte is de 
vervormingscapaciteit vereist ter hoogte van de verbinding en de ligger, terwijl in het geval van 
verbindingen met niet-volledige sterkte of scharnierende verbindingen deze vervormingscapaciteit 
vereist zal zijn ter hoogte van de verbindingen. Verwezen kan worden naar paragraaf 2.2 waar criteria 
worden gegeven om een minimale vervormingscapaciteit voor constructieve verbindingen te 
garanderen. 
Er wordt op gewezen dat de minimale trekkrachten die volgens de bovenvermelde procedure worden 
berekend, zijn vastgesteld om een minimumniveau van continuïteit/redundantie in de vloer te 
verzekeren en geenszins het niveau van trekkrachten weergeven die zouden kunnen optreden in geval 
van een volledig verlies van de kolom, die over het algemeen veel hoger zijn. Ook kan geen stevige link 
worden gelegd tussen de trekbandcapaciteit en de werkelijke weerstand tegen progressieve instorting 
(Nethercot et al., 2010; Vlassis et al., 2008) en dus blijft de doeltreffendheid van deze methode 
twijfelachtig. 
5.3.1.1.2 Bijzonderheden van  composietvloeren 
In het geval van composiet vloeren, d.w.z. vloeren gemaakt van staalprofielen waar de bovenflens 
verbonden is met de stalenplaat en de betonvloer, kan de hierboven gepresenteerde methode veilig 
worden toegepast, waarbij het composietkarakter van de vloer wordt verwaarloosd. In het geval van 
een kolom verlies maakt een dergelijke constructieve oplossing echter de ontwikkeling van 
membraanwerking in de composiet liggers en in de verbonden vloerplaat mogelijk, hetgeen leidt tot 
de activering van een alternatief draagweg. De efficiëntie van deze oplossing is aangetoond door 
middel van experimentele tests die in Europa zijn uitgevoerd (Kuhlmann et al., 2017; Zandonini et al., 
2014). 
Om de efficiëntie van de oplossing te garanderen wordt het gebruik van stalen liggerroosters 
aanbevolen waarbij de bovenflens van de liggers in de twee hoofdrichtingen verbonden is met de vloer 
om een goede samenwerking tussen de stalen liggers en de vloer in beide richtingen te garanderen 
maar ook om een goede verankering van de vloer op de dwarsliggers mogelijk te maken wanneer 
membraankrachten ontstaan. 
Door recente studies (Demonceau et al., 2013; Kuhlmann et al., 2017) is aangetoond dat (i) 
membraankrachten zich voornamelijk ontwikkelen in de staalplaat-betonvloer terwijl beperkte 
trekkrachten zich ontwikkelen in de staalplaat-betonliggers en (ii) de activering van deze 
membraankrachten veel minder vervormingscapaciteit vereist ter hoogte van de staal- beton liggers. 
Bijgevolg vereist de activering van alternatieve draagweg staal-beton vloeren i) staal- beton liggers met 
een minimale vervormingscapaciteit aan de uiteinden om de ontwikkeling van een plastisch 
mechanisme mogelijk te maken en ii) een staal-betonvloer met passende constructieve details, in het 
bijzonder wat betreft wapening. 
Zoals eerder vermeld, zullen de staal-beton liggers voornamelijk worden blootgesteld aan buigende 
momenten, waarbij de trekkrachten die zich in de liggers ontwikkelen beperkt zijn. Bijgevolg is de 



60 

vervormingscapaciteit ter hoogte van de uiteinden van de staal-beton liggers alleen vereist bij 
buigende momenten. In de praktijk kunnen zich vier situaties voordoen, afhankelijk van de aard van 
de verbindingen aan de samengestelde liggeruiteinden: 
- Er worden over-sterke verbindingen gebruikt en dus is de vervormingscapaciteit vereist ter hoogte 

van de staal-beton liggers. Aangezien het doel is een plastisch mechanisme met een minimale 
vervormingscapaciteit te ontwikkelen, wordt het gebruik van doorsnedeklasse 1 onder positieve 
en negatieve momenten aanbevolen. 

- Er worden niet-volledig sterke verbindingen gebruikt en dus is de vervormingscapaciteit vereist ter 
hoogte van de verbinding. In dergelijke situaties wordt verwezen naar paragraaf 2.2 waarin 
ontwerpaanbevelingen worden gegeven om een minimumniveau van vervormbaarheid te 
garanderen voor niet volledige sterke verbindingen. 

- Er worden scharnierende verbindingen gebruikt en dus is een minimaal rotatiecapaciteit vereist 
ter hoogte van de verbindingen. In een dergelijke situatie wordt opnieuw verwezen naar paragraaf  
2.2 waarin ontwerpaanbevelingen worden gegeven om een minimum rotatiecapaciteit voor 
scharnierende verbindingen te garanderen. 

- Er worden verbindingen met volledige sterkte gebruikt en dus is vervormingscapaciteit vereist ter 
hoogte van de verbindingen en van de ligger. 

Wat de staalplaat-betonvloer betreft, kunnen verschillende oplossingen worden overwogen: ter 
plaatse gestorte staalplaat-betonvloeren, staalplaat-betonvloeren met gebruikmaking van prefab- 
betonelementen of staalplaat-betonvloeren. In het huidige ontwerp van Eurocode 4 worden geen 
specifieke ontwerpaanbevelingen of constructieve details gegeven (EN 1994-1-2, 2005) om de 
mogelijkheid van membraankrachten binnen de plaat te garanderen, terwijl minimumeisen worden 
gegeven in Eurocode 2 (EN 1992-1-1, 2005) specifieker in punt 9.10.2, om een vloer te voorzien van 
een trekband systeem. Voor composiet vloeren wordt hier dus voorgesteld de minimumeisen van 
Eurocode 2 te volgen. De toepassing van deze aanbeveling kan worden gezien als de toepassing van 
een prescriptieve trekbandmethode die specifiek is voor composiet vloeren. 
Voor ter plaatse gestorte staalplaat-betonvloeren kunnen de bovengenoemde eisen van Eurocode 2 
rechtstreeks worden toegepast. Voor staalplaat-betonvloeren die gebruik maken van prefab 
betonelementen worden, naast de hierboven vermelde eisen van Eurocode 2, specifieke regels 
voorgesteld (CEN/TC250/SC4, 2020) om een goede verankering van de plaat aan de steunpunten te 
verzekeren (zie Figuur 35). 

 
Figuur 35. Koppelwerking in de vloerplaat met gebruik van prefab-platen (after N 2040, 2020) 

Voor composiet staalplaat-betonvloeren zijn nog geen specifieke aanbevelingen beschikbaar. Door 
middel van tests die onlangs zijn uitgevoerd aan de Politehnica Universiteit Timisoara (Dinu et al., 
2015) is aangetoond dat een onthechting tussen de staalplaat-betonvloer en de staalplaat kan 
optreden wanneer aanzienlijke vervormingen optreden, wat de mogelijkheid om significante 
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membraankrachten in de staalplaat-betonvloer te ontwikkelen zou kunnen beperken. Dit vereist 
verder onderzoek om geschikte constructieve details voor te stellen om deze loskoppeling te 
vermijden en zo de plaat effectief te activeren in het geval van een kolomverlies scenario. 
5.3.1.1.3 Nieuwe methode voorgesteld door PT 2 van CEN TC250 Werkgroep 6 
In (CEN/TC250/WG6, 2020) wordt een nieuwe methode voorgesteld, ontwikkeld door B. Izzuddin en 
gepresenteerd als een alternatief voor de prescriptieve methode die momenteel wordt aanbevolen in 
EN 1991-1-7. Deze methode maakt een betere voorspelling mogelijk van de trekkracht die de 
trekbanden moeten opnemen in het geval van een kolomverlies, rekening houdend met de variabele 
vervormingscapaciteit, de vloertypologie en mogelijke dynamische effecten. De algemene formule 
voor de berekening van de minimaal op te nemen trekkracht is als volgt: 

 𝑇 ≥ η. 𝜌. d
𝑖)
𝛼fg

. 𝑃 (23) 

where: 
• T is de trekkracht die door het betrokken trekbanden moet worden gedragen; 
• h een versterkingscoëfficiënt om rekening te houden met eventuele dynamische effecten; 
• r  is is een reductiefactor om rekening te houden met verschillende effecten zoals 

rekverharding of interactie tussen trekkracht en buiging; 
• if is een van het beschouwde systeem afhankelijke factor voor de intensiteit van trekband 

kracht is; 
• 𝛼f = ?

+.5
 is een coëfficiënt om rekening te houden met de koord rotatiecapaciteit (in rad) voor  

verschillende constructietypologieën; 
• 𝑃	is een equivalente belasting om rekening te houden met de belastingen die op de 

beschouwde vloer worden uitgeoefend. 
Deze formule wordt voorgesteld als een "universele" formule die kan worden gebruikt ongeacht de 
gebruikte materialen en constructietypologie. Het vereist een passende karakterisering van de 
constitutieve coëfficiënten. In (CEN/TC250/WG6, 2020) worden verschillende waarden van if en P 
voorgesteld voor liggers met dubbele overspanning, koppelvloeren in twee richtingen en 
koppelvloeren in één richting, die onderhevig zijn aan verschillende belastingsgevallen. Voor de 
berekening van a , wordt duidelijk gesteld dat de te berekenen rotatiecapaciteit niet die is die 
overeenkomt met de rotatie ductiliteit, d.w.z. de rotatie gedurende welke het constructiedeel in staat 
is zijn plastische weerstand te behouden, maar die overeenkomt met het bezwijken van het 
constructiedeel. Tot nu toe zijn er echter geen eenvoudig toepasbare methoden om een dergelijke 
rotatiecapaciteit te voorspellen, met name voor staal- en composietconstructies. Niettemin kunnen in 
het geval van niet-volledig sterke verbindingen de waarden van de rotatiecapaciteit, voorspeld op 
grond van de aanbeveling van paragraaf 2.2.3 veilig kunnen worden gebruikt voor a. Tevens wordt 
gesteld dat de voorgestelde formulering geldig is indien een minimum rotatiecapaciteitamin 
beschikbaar is. Criteria voor de vaststelling van de amin waarden worden voorgesteld in 
(CEN/TC250/WG6, 2020). 
Voor de dynamische amplificatie wordt vermeld dat, bij gebrek aan informatie, de meest realistische 
waarde is om , 2 te beschouwen. Dit kan worden beschouwd als een veilige schatting van deze 
coëfficiënt. Formuleringen om meer verfijnde waarden voor deze coëfficiënt te berekenen worden ook 
voorgesteld in (CEN/TC250/WG6, 2020). 
Bovendien berust deze methode op veronderstellingen met betrekking tot het gedrag van de 
omringende constructie en wordt aanbevolen deze te controleren onder de trekkrachten en na te gaan 
of deze voldoende stijfheid vertoont onder invloed van de trekkrachten, aangezien de voorgestelde 
formulering gebaseerd is op de veronderstelling dat de horizontale stijfheid aan de uiteinden van de 
trekbanden hoog is. In (CEN/TC250/WG6, 2020) worden criteria gegeven om na te gaan of deze 
stijfheid voldoende is. Voor constructies waarin het mogelijk is membraaneffecten te activeren, kan 
worden aangenomen dat aan deze criteria is voldaan. 
Zoals uit deze beknopte beschrijving blijkt, vereist deze methode de karakterisering van verschillende 
parameters en in het bijzonder de analyse van de omringende constructie. Dit is de reden waarom 
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deze methode kan worden beschouwd als een hybride methode die prescriptieve criteria en 
analytische benaderingen combineert. 

5.3.1.2 Verticale trekbanden 
Verticale trekbanden kan de herverdeling van belastingen mogelijk maken door de ontwikkeling van 
alternatieve draagweg zoals geïllustreerd in Figuur 36. Verticale trekbanden worden voornamelijk 
bepaald door de trekcapaciteit van de kolomverbindingen. De verbindingen moeten dus bestand zijn 
tegen de trekkrachten die door het bezwijken van de kolomondersteuning kunnen ontstaan, zodat de 
bovenliggende vloeren kunnen worden opgehangen en de belasting over de rest van de 
onbeschadigde constructie kan worden herverdeeld. 
In Eurocode 1 Deel 1-7 (EN 1991-1-7, 2006)worden eisen voor verticale banden gegeven: 
- alle kolommen in de constructie behoren te voorzien van doorlopende trekbanden vanaf de 

fundering tot aan het dak; 
- de trekband moet een trekkracht kunnen weerstaan die gelijk is aan de grootste verticale 

permanente en variabele reactie die in normale ontwerpomstandigheden wordt uitgeoefend op 
de kolom van iedere willekeurige bouwlaag. 

  
Figuur 36. Alternative load paths developed through vertical tying 

De toetsing van kolomverbindingen die onderhevig zijn aan trekkrachten wordt in de Eurocodes niet 
expliciet behandeld. In bijlage A.1 worden regels voorgesteld voor de karakterisering van verbindingen 
onder trekkracht. 

5.3.2 Analytische methodes 
In deze paragraaf zullen verschillende analytische benaderingen worden voorgesteld met 
verschillende verfijningsniveaus, van de eenvoudigste tot de meest geavanceerde. De eenvoudigste 
benaderingen zijn gebaseerd op veronderstellingen die een veilige schatting geven van de reactie van 
de constructie op een kolombeschadigingsscenario, in vergelijking met de meest geavanceerde 
benaderingen, die een nauwkeurigere voorspelling geven. 
In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op de mogelijke bijdrage van de vloerplaat. Vervolgens worden 
vereenvoudigde analytische methoden voorgesteld voor verschillende constructietypologieën. 
Tenslotte zal een meer geavanceerde analytische methode kort worden behandeld. 

5.3.2.1 Bijdrage van de vloerplaat 
Zoals vermeld in paragraaf  5.1 kunnen de vloerplaten een belangrijke rol spelen in de manier waarop 
de constructie zich zal gedragen na het verlies van een kolom. 
Deze gebeurtenis leidt bij de boven verloren kolom gelegen vloerplaten tot het verlies van één van hun 
verticale steunpunten en bijgevolg tot een aanzienlijke vergroting van hun vrije overspanning en tot 
de ontwikkeling van grote doorbuigingen. 
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Het gedrag van gewapend betonnen platen die grote doorbuigingen ondergaan wordt al vele jaren 
onderzocht en in de literatuur zijn modellen met verschillende complexiteitsgraden voorgesteld. De 
meeste van deze modellen zijn gebaseerd op de voorlopige toepassing van de bekende eerste-orde 
vloeigrens-theorie, voorgesteld door Johansen (Hognestad, 1953). Deze theorie vereist dat eerst een 
plastisch bezwijkmechanisme in de vloerplaat wordt gekozen en dat vervolgens, door toepassing van 
het principe van virtuele arbeid, de weerstand tegen plastische bezwijkkracht wordt berekend als een 
bovengrensoplossing. Wanneer de plastische bezwijkkracht wordt bereikt, wordt aangenomen dat de 
scheuren en de kromming van de plaat geconcentreerd zijn langs de vloeilijnen (zie voorbeelden in 
Figuur 37). De delen omgeven door deze vloeilijnen worden verondersteld elastisch en vlak te blijven, 
en stijf rond de vloeilijnen te roteren. Het vloeilijnpatroon wordt beïnvloed door verschillende 
parameters, zoals de plastische momentcapaciteiten van de doorsneden, de randvoorwaarden en de 
geometrie van de vloerplaat. De modellen die oorspronkelijk werden voorgesteld voor gewapend 
betonnen vloerplaten kunnen gemakkelijk en veilig worden uitgebreid tot staal-beton vloerplaten door 
alleen de bijdrage van de gewapend beton vloerplaten boven de ribben in aanmerking te nemen, d.w.z. 
door de bijdragen van de staalplaat en het beton binnen de ribben te verwaarlozen. Deze procedure 
geldt ongeacht of de staalplaat-betonvloeren al dan niet zijn verbonden met de stalen liggers, maar de 
aanwezigheid van een verbonden staalplaat-betonvloer kan het patroon van de vloeigrens 
beïnvloeden. In Figuur 37 kan het linker patroon voor beide situaties gelden, terwijl het rechter 
patroon alleen een mogelijk vloeigrenspatroon weergeeft bij afwezigheid van aangesloten liggers. 
Door deze theorie toe te passen op de vloerplaten boven de verloren kolom kan een plastisch 
bestendige oppervlaktebelasting worden afgeleid die vergeleken moet worden met de toegepaste 
oppervlaktebelasting (voor een buitengewone combinatie). Indien deze plastische belasting groter is 
dan de toegepaste belasting op elke verdieping boven de verloren kolom, zijn de platen zelf in staat de 
toegepaste buitengewone belastingen te weerstaan en kan de constructie dus als robuust worden 
beschouwd. Indien dit niet het geval is, zullen zich in de vloer plastische mechanismen vormen en 
zullen andere constructieve bijdragen moeten worden geactiveerd om het scenario van kolomverlies 
te overleven. 
In dit geval is een eerste mogelijkheid het activeren van membraaneffecten. Als een interne kolom 
verloren gaat, kan de door Bailey ontwikkelde methode (Bailey, 2001) worden gebruikt. In zijn werk 
onderzocht Bailey het draagvermogen van orthotrope vloerplaten met slechts één laag wapening, door 
te verwijzen naar een evenwichtsmethode en rekening te houden met de membraankrachten. Door 
deze methode toe te passen, kan het draagvermogen van de vloerplaat worden geëvalueerd. In het 
kader van het RobustImpact RFCS project (Kuhlmann et al., 2017) is de effectiviteit van de 
gecombineerde Johansen/Bailey methode getest op verschillende scenario's voor kolomverlies. De 
resultaten werden vergeleken met de uitkomsten van het FE numerieke model met een goede 
overeenkomst. Als alternatief kunnen ook numerieke hulpmiddelen worden gebruikt om de respons 
van betonnen platen te voorspellen, maar dit valt buiten het bestek van dit deel dat aan de analytische 
aanpak is gewijd. Verwezen kan worden naar paragraaf 5.3.4 voor dit alternatief.  
Bij het bezwijken van een buitenkolom kan de bijdrage van de ontwikkeling van het plastisch 
mechanisme in een vloerplaat worden verantwoord door de vloeilijnen te beschouwen die zijn 
weergegeven in Figuur 38. De mogelijkheid om membraankrachten te activeren is echter zeer beperkt 
en kan daarom worden verwaarloosd. 
De mogelijkheid om andere constructieve "robuustheidsbijdragen" dan die van het 
"vloeimechanisme" en de "membraaneffecten" in de vloer te activeren hangt sterk af van de 
configuratie van de vloer en meer in het algemeen van de constructie. Deze mogelijkheden worden in 
de volgende sub-paragrafen behandeld voor verschillende constructietypologieën. 
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Figuur 37. Voorbeelden van bezwijkmechanismen voor een intern kolomverlies (Lemaire 2010) 

 

 

Figuur 38. Voorbeelden van bezwijkmechanismen voor een extern kolomverlies 

5.3.2.2 Vereenvoudigde analysemethoden voor constructies met scharnierende 
verbindingen   

Indien de vloerplaten niet in staat zijn de belastingen te weerstaan die geassocieerd zijn met het 
scenario van het kolomverlies (zie paragraaf 5.3.2.1), moet nog worden nagegaan wat de mogelijke 
bijdrage is van de ondersteunende staalconstructie (zie paragraaf 5.3). Aangezien aan de uiteinden van 
de liggers scharnierende verbindingen zijn aangebracht, kan geen robuustheidsbijdrage van het 
"plastische mechanisme" worden verwacht en is de mogelijkheid om boogeffecten van de liggers te 
ontwikkelen ook zeer twijfelachtig. Anderzijds kunnen grote verplaatsingen in het constructieve 
systeem optreden die tot potentieel hoge membraankrachten leiden 
De bijdrage die voortvloeit uit de activering van deze membraankrachten kan echter niet worden 
gecumuleerd met de bijdrage van de vloerplaat. Immers, zoals hierboven vermeld, is de activering van 
de membraankrachten in de ligger slechts mogelijk voor grote verplaatsingen die niet compatibel zijn 
met de vervormingscapaciteit van de vloerplaat. Het uiteindelijke doel hier is dan ook te zien of er geen 
evenwicht kan worden gevonden tussen de zo geactiveerde membraankrachten in de liggers alleen en 
de belasting die geassocieerd is met het kolomverlies, zoals hierna wordt uitgelegd. 
De ontwikkeling van de membraankrachten hangt sterk af van de stijfheid KH,t  van het indirect 
getroffen deel (zie Sectie 5.3). Als deze stijfheid zeer klein is, zullen er verwaarloosbare 
membraankrachten optreden in het direct getroffen deel en zal de constructie dus als "niet robuust" 
worden beschouwd. Als deze stijfheid daarentegen aanzienlijk is, zullen zich grote membraankrachten 
ontwikkelen en kan een nieuwe evenwichtstoestand in de vervormde vorm worden gevonden. 
Indien de vloerplaat aanvankelijk is ontworpen om als membraan te werken, mag worden 
aangenomen dat deze stijf is in zijn vlak. Dientengevolge kan de waarde van de KH,t -stijfheid van het 
indirect getroffen deel, ingevoerd in paragraaf 5.3 als oneindig worden beschouwd, waarbij de 
uiteinden van het direct getroffen deel in de horizontale richting volledig gefixeerd zijn. Immers, 
wanneer deze liggeruiteinden horizontaal willen bewegen, komt de constructie in direct contact met 
de vloerplaten op de verschillende verdiepingen; deze contacten voorkomen dat deze uiteinden 
bewegen door de vloerplaat in zijn vlak in druk te brengen. Op basis van deze veronderstelling kan de 
reactie van de constructie na een kolomverlies gemakkelijk worden voorspeld met behulp van de 
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statische stellingen, d.w.z. met behulp van de evenwichtsvergelijkingen en het uitdrukken van de 
compatibiliteit van de verplaatsing. 
Een voorbeeld wordt gegeven voor de 2D-raamwerken met scharnierende verbindingen zoals 
geïllustreerd in Figuur 39 waarin de betonplaten, die als membraan fungeren, op elk bouwlaag zijn 
geplaatst. Voor dit raamwerk kunnen de membraankrachten Tbeam in de ligger van het direct getroffen 
deel worden voorspeld met behulp van het subsysteem dat is weergegeven in Figuur 39. Door de 
aanwezigheid van de vloerplaten op elke verdieping (oneindige waarde van KH,t)ontwikkelt zich 
dezelfde trekkracht in alle liggers (verondersteld wordt dat deze op elk vloerlaag gelijk is) van het direct 
getroffen deel. Dientengevolge zal elke dubbele ligger op dezelfde wijze weerstand bieden tegen de 
kracht 𝑁A(,3C*<:,, de axiale belasting die aanvankelijk in de kolom aanwezig is vóór de gebeurtenis en 
die kan worden geschat onder de buitengewone belastingscombinatie (EN 1990, 2002). Bijgevolg kan 
het gedrag van het raamwerk tenslotte worden bestudeerd met behulp van het subsysteem van Figuur 
39 onderworpen aan een kracht  𝑁𝑙𝑜,𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛/𝑛𝑠𝑡,  waarbij  nst   het  aantal  verdiepingen  is  dat  in  het  
direct  getroffen  deel  is geactiveerd. 

 
Figuur 39. Vereenvoudigde analytische benadering - van een 2D-frame tot een subsysteemmodel 

Voor het aldus gedefinieerde subsysteem kunnen de volgende vergelijkingen worden geschreven op 
basis van evenwichts- en geometrische overwegingen: 

 𝑁A(,3C*<:,
𝑛*2

= 2. 𝑇"C0/. sin 𝜃 (24) 

 𝐿 = 𝐿+/ cos 𝜃 (25) 
waarbij L de lengte is van de afzonderlijke ligger in het vervormde systeem en L0  is de initiële lengte. 
In het elastische bereik is de uitrekking van de ligger gerelateerd aan de trekkracht die deze ondergaan: 

Δ𝐿 = 𝐿 − 𝐿+ = 𝑇"C0/.
𝐿+
𝐸. 𝐴

 (26) 

Waarbij E de elasticiteitsmodulus van het materiaal van de ligger is en A het oppervlak van de 
dwarsdoorsnede van de ligger.  
Vervangen van 𝐿 door 𝐿+/ cos 𝜃 in deze vergelijking, een stelsel van twee vergelijkingen met twee 
onbekenden, 𝑇𝑏𝑒𝑎𝑚 en 𝜃	wordt verkregen 

 𝑁A(,3C*<:,
𝑛*2

= 2. 𝑇"C0/. sin 𝜃 (27) 

 𝑇"C0/ =
1 − cos 𝜃
cos 𝜃

. 𝐸. 𝐴 (28) 

Door dit stelsel van vergelijkingen op te lossen, is het mogelijk om i) de trekkracht te voorspellen 𝑇𝑏𝑒𝑎𝑚 
die door de liggers en de verbindingen aan de uiteinden moet worden gedragen en (ii) de gevraagde 
rotatiecapaciteit 𝜃 van de scharnierende verbindingen. 

Zoals eerder vermeld, wordt aangenomen dat de liggers van het direct getroffen deel elastisch blijven; 
daarom moet worden nagegaan of deze liggers, die belast worden door buigende momenten 
(afkomstig van de verticale belasting) en de trekkracht T, elastisch blijven. Voor de controle van de 
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eenvoudige verbindingen zowel wat betreft de weerstand (onder Tbeam) als de rotatiecapaciteit (𝜃), kan 
worden verwezen naar de paragrafen A.5.1 en A.2 respectievelijk. 
Dit model kan gemakkelijk worden uitgebreid tot een 3D-constructie, zoals weergegeven in paragraaf 
A.6. 

5.3.2.3 Vereenvoudigde analytische methoden voor constructies met niet volledig  
sterke verbindingen   

Indien niet-volledig sterke verbindingen worden gebruikt aan de uiteinden van de liggers, zal het 
kolomverlies scenario eerst leiden tot de ontwikkeling van een plastisch mechanisme in het direct 
getroffen deel (zie paragraaf 5.1) met vorming van plastische scharnieren ter hoogte van de niet-
volledig sterke verbindingen. De plastische bezwijkkracht die gepaard gaat met de vorming van een 
plastisch mechanisme in een ligger met niet-volledig sterke verbindingen (Figuur 40) wordt verkregen 
met de volgende vergelijking (in de veronderstelling dat de verbindingen aan de uiteinden van de ligger 
gelijk zijn): 

 
𝑁>A,< =

2.𝑀D3,<
6 + 2.𝑀D3,<

E

𝐿
 (29) 

waarbij 𝑀D3,<
6  de plastische ontwerpweerstand van de niet-volledig sterke verbindingen aan de 

uiteinden van ligger i onder een groot moment is, terwijl 𝑀D3,<
E  de positieve moment is.  

Deze formule kan worden gebruikt voor de liggers op elke verdieping boven de verloren kolom en de 
som van de zo verkregen Npl,i -waarden komt overeen met de plastische bezwijkkracht Npl die nodig is 
om een plastisch mechanisme te vormen in het direct getroffen deel: 

 𝑁>A =q𝑁>A,<
<

 (30) 

Als de aldus verkregen waarde van Npl groter is dan Nlo,ontwerp (zie paragraaf 5.3.2.2), dan kunnen de 
liggers van het direct getroffen deel het kolomverlies dragen en kan de constructie als robuust worden 
beschouwd. 

 
Figuur 40. Ontwikkeling van het plastisch mechanisme in een ligger met niet-volledig sterke verbindingen 

Zo niet, dan kan de bijdrage van de liggers (vergelijking 31) gecumuleerd worden met de bijdrage ten 
gevolge van de vorming van een plastisch mechanisme in de vloerplaten (zie paragraaf 5.3.2.1). Deze 
moet hier worden geëvalueerd door een transversale geconcentreerde belasting op de vloer ter 
hoogte van de verloren kolom toe te passen. Voor deze specifieke belastingsgevallen kan een 
geconcentreerde kracht Npl,vloer,i  die geassocieerd is met de vorming van een plastisch mechanisme in 
de plaat op elke verdieping i berekend worden met behulp van de Johansen theorie (zie paragraaf 
5.3.2.1). Tenslotte is de plastische kracht Npl,vloer  die overeenkomt met de vorming van een plastisch 
mechanisme in alle platen van het direct getroffen deel gelijk aan: 

 𝑁>A,4A(C' =q𝑁>A,4A(C',<
<

 (31) 

If Npl + Npl,vloer groter is dan Nlo,ontwerp (zie paragraaf 5.3.2.2), dan kunnen de liggers en de vloerplaten 
van het direct getroffen deel het kolomverlies dragen en kan de constructie als robuust worden 
beschouwd. 
Zo niet, dan moet worden gezocht naar andere mogelijke bijdragen. De activering van deze laatste 
hangt sterk af van de aard van de faalwijze op het niveau van de niet-volledig sterke verbindingen, 
zoals hieronder wordt uiteengezet. 
Als het bezwijkmechanisme samenhangt met componenten in trek, buiging of afschuiving, betekent 
dit dat de componenten in druk (kolomligger in druk of balkflens en ligger in druk) de plastische 
weerstand nog niet hebben bereikt. In dergelijke omstandigheden kan een boogeffect in de ligger van 
het direct getroffen deel worden gemobiliseerd, zoals schematisch geïllustreerd is in Figuur 41 zodra 
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het plastische mechanisme is gevormd. Dit boogeffect (i) voorkomt het optreden van significante 
verticale verplaatsingen binnen het direct getroffen deel en (ii) maakt de mobilisatie van extra 
weerstandskrachten in het systeem mogelijk. Dit boogeffect verdwijnt wanneer de weerstand van de 
rij in druk aan een van de uiteinden van de staaf die de boogleden voorstelt (Frd,c- zie Figuur 41  waarin 
wordt aangenomen dat de verbindingen aan de uiteinden van de liggers gelijk zijn) wordt bereikt. 

 
Figuur 41. Schematische weergave van het boogeffect binnen een balk van het direct getroffen deel 

Om de extra krachten te voorspellen die door dit boogeffect kunnen worden gemobiliseerd, kan de 
volgende procedure worden toegepast waarbij wordt aangenomen dat de stijfheid van het indirect 
getroffen deel KH,c oneindig is (zie Figuur 41). De voorgestelde procedure kan aan andere situaties 
worden aangepast, maar zal meer verfijnde analytische modellen vereisen die in paragraaf 5.3.2.5 zijn 
beschreven 
De eerste stap bestaat uit het bepalen van de verticale verplaatsing Dpl,i van de liggers op elk 
verdiepingsniveau i, wanneer het ligger mechanisme zich heeft gevormd. De overeenkomstige waarde, 
verkregen door middel van een tweede orde analyse, is gelijk aan 

 
∆>A,<=

𝑁>A,< . (2. 𝐿+)F

192. 𝐸. 𝐼#,<
+ 𝐿+. 𝑇𝑎𝑛(

𝑀D3,<
𝑆G,<,<,<
𝜂

) (32) 

E de elasticiteitsmodulus van het staal is, Iy,i het traagheidsmoment van de liggers, MRd,i - de 
buigweerstand van de verbinding aan de uiteinden van de ligger, Sj,ini,- de initiële stijfheid van de 
verbinding, alle drie waarden op niveau i. h is de stijfheid coëfficiënt, zoals gedefinieerd in tabel 5.2 
van (EN 1993-1-8 2005). 
Deze vergelijking geldt voor stalen liggers met verbindingen die aan elk uiteinde dezelfde stijfheid en 
weerstand onder doorbuiging en negatieve moment vertonen, maar kan aan andere configuraties 
worden aangepast. 
Wanneer het plastisch mechanisme in de liggers op niveau i ontstaat, wordt op de horizontale veren 
van Figuur 41  die de samengedrukte delen voorstellen, reeds belast door een kracht Ft 
(overeenkomend met de som van de trekkrachten in de rijen onder trek, ter wille van het horizontale 
evenwicht binnen de verbindingen). Bijgevolg vertonen deze veren een verkorting gelijk aan 

 𝛿&,CA =
𝐹2

𝑘C)),& . 𝐸
 (33) 

waarbij keff,c de effectieve stijfheidscoëfficiënt van de rij in druk is, die berekend is volgens 6.3.3.1 van 
(EN 1993-1-8 2005). 
De positie van de boogstaaf wanneer het plastische mechanisme zich in de ligger vormt, wordt 
geïllustreerd in oranje in Figuur 42. De lengte van de boogstaaf LD op dat moment is gelijk aan: 

 
𝐿H = vw𝐿+ + 2𝛿&,CAx

5 + wℎ& − Δ>A,<x
5

 (34) 

De weerstand van het boogeffect wordt bereikt wanneer de weerstand van de gezamenlijke rij in druk 
FRd,c wordt bereikt, wat overeenkomt met een vervorming ter hoogte van de gezamenlijke rij in druk 
die gelijk is aan: 

 𝛿&,>A =
𝐹D3,&

𝑘C)),& . 𝐸
 (35) 

en een helling van de boogstaaf q (zie Figuur 42): 
 

𝜃' = 𝐴𝑐𝑜𝑠 {
𝐿+ + 2. 𝛿&,>A + 𝛿I

𝐿H
| = 𝐴𝑐𝑜𝑠 {

𝐿+ + 2. 𝛿&,>A
𝐿H

| (36) 
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Waarbij 𝛿I =
J$%,'6J(
I),'

 de horizontale verplaatsing is van het indirect getroffen deel; deze is hier gelijk 

aan 0 omdat KH,c wordt verondersteld oneindig te zijn. In deze vergelijking wordt redelijkerwijs 
aangenomen dat de lengte van de boogstaaf LD constant blijft. Er wordt op gewezen dat de horizontale 
veer die het gedrag van het indirect getroffen deel weergeeft, pas geactiveerd wordt wanneer het 
plastisch mechanisme is gevormd, d.w.z. wanneer het boogeffect zich ontwikkelt. Vóór de 
ontwikkeling van het plastische mechanisme worden immers geen horizontale krachten op dit deel 
gevonden, aangezien de liggers alleen in buiging werken. 
Met deze waarde van qr wordt de bijdrage van het boogeffect Nboog,i tenslotte verkregen door het 
horizontale evenwicht van het systeem uit te drukken: 

 𝑁"((:,< = 2. 𝑇𝑎𝑛(𝜃'). w𝐹D3,& − 𝐹2x (37) 
Het is duidelijk dat, indien de weerstand van de verbinding aan de uiteinden van de liggers 
geassocieerd is met een drukcomponent, Ft  gelijk is aan FRd,c (omwille van het evenwicht) en er dus 
geen boogeffect kan worden gemobiliseerd op niveau i (Nboog,i = 0) 
Deze bijdrage kan alleen worden verklaard indien de boogstaaf, belast door een drukkracht  gelijk aan 
NBoog,i/ cos(qr), deze kracht kan weerstaan. De weerstand van de boogstaaf kan redelijkerwijs worden 
verondersteld gelijk te zijn aan de weerstand van de ligger in druk Nb,Rd. Indien de weerstand van de 
staaf wordt bereikt, kan dus veilig worden verondersteld dat Nboog,i gelijk is aan Nb,Rd . cos(qr)  Hetzelfde 
geldt voor het indirect getroffen deel dat in staat moet zijn een uitgeoefende horizontale belasting te 
weerstaan die gelijk is aan w𝐹D3,& − 𝐹2x. 
Tenslotte is de bijdrage van dit boogeffect Nboog voor het direct getroffen deel gelijk aan: 

 𝑁K((: =q𝑁K((:,<
<

 (38) 

Deze bijdrage kan worden gecumuleerd met die van de ligger en vloerplaat plastische mechanismen, 
aangezien de activering van dit boogeffect beperkte vervormingscapaciteiten vereiste. 

 
Figuur 42. Posities van de boogstaaf tijdens het kolomverlies 

Als Npl+ Npl,vloer + NBoog groter is dan Nlo,ontwerp (zie paragraaf  5.3.2.2), kan de constructie als robuust 
worden beschouwd. 
Indien dit niet het geval is, zullen aanzienlijke verticale verplaatsingen van het direct getroffen deel 
ontstaan zodra dit boogeffect wordt overwonnen. Met het optreden van deze verticale verplaatsingen 
kan de ontwikkeling van membraankrachten binnen het direct getroffen deel worden voorzien, maar 
deze nieuwe bijdrage Nm, membraan kan niet worden gecumuleerd met zowel de bijdragen van het 
boogeffect (dat verdwijnt nadat het mechanisme is gevormd) als van het plastisch mechanisme van de 
vloerplaat (dat verdwijnt wanneer significante vervormingen worden bereikt, vanwege de lage 
vervormingscapaciteit). Bijgevolg is deze bijdrage van belang indien: 

 Npl + Nm,membraan > Nlo,ontwerp > Npl + Npl,vloer + Nboog (39) 
Voor de voorspelling van de bijdrage Nm,membraan moet een tweede orde analyse worden uitgevoerd. 
Bovendien moet rekening worden gehouden met de M-N interactie (zie paragraaf 2.2.1) in de niet-
volledig sterke verbindingen (zie A.1.), wat de toepassing van geavanceerde ontwerpmethoden 
vereist. Verwezen kan worden naar de paragrafen 5.3.2.5, 5.3.3 of 5.3.4 waar eveneens analytische en 
numerieke geavanceerde ontwerpmethoden worden voorgesteld. Er wordt echter aan herinnerd dat 
de ontwikkeling van grote verplaatsingen in het systeem aanzienlijke vervormingscapaciteiten vereist 
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op het niveau van de niet-volledig sterke verbindingen (onderworpen aan M-N interactie). Helaas 
kunnen de meeste klassieke verbindingen in een dergelijke situatie geen voldoende 
vervormingscapaciteit vertonen 

5.3.2.4 Vereenvoudigde methoden voor constructies met verbindingen met volledige 
sterkte  

In dergelijke constructies ontwikkelen de scharnieren zich in de ligger en niet in de verbindingen, 
wanneer het ligger plastische mechanisme zich vormt. De formules die rekening houden met deze 
specifieke robuustheidsbijdrage zijn (behandeld in de vorige paragraaf): 

 𝑁>A,< =
5.L*+,$%,,

- E5.L*+,$%,,
.

.
  and  𝑁>A = ∑ 𝑁>A,<<  (40) 

Waarbij 𝑀>A,D3,<
6  de plastische ontwerpweerstand van de liggersegmenten op niveau i onder een 

negatieve moment is en 𝑀>A,D3,<
E  - is de plastische ontwerpweerstand van de liggersegmenten op 

niveau i  onder een positieve moment  
Als de aldus verkregen waarde van Npl groter is dan Nlo,ontwerp (zie paragraaf 5.3.2.2), dan kunnen de 
liggers van het direct getroffen deel het kolomverlies opvangen en kan de constructie als robuust 
worden beschouwd.  
Indien dit niet het geval is, kan de mogelijke bijdrage van het "plastisch mechanisme" van de vloerplaat 
in rekening worden gebracht zoals beschreven in paragraaf  5.3.2.3. Als Npl + Npl,slab groter is dan 
Nlo,ontwerp (zie paragraaf 5.3.2.2), dan kunnen de liggers en de vloerplaten van het direct getroffen deel 
het kolomverlies opvangen en kan de constructie als robuust worden beschouwd. 
Indien deze niet voldoende is, kan de in het vorige punt beschreven bijdrage van het "boogeffect van 
de ligger" hier niet worden geactiveerd. Immers, naarmate de vloeizones zich binnen de 
liggerdoorsneden ontwikkelen, zijn beide delen van de doorsneden in de plastische scharnieren, 
respectievelijk in trek en in druk, vervormd en dus is de weerstand in verband met het boogeffect gelijk 
aan nul. 
De enige extra bijdrage die in rekening kan worden gebracht is de bijdrage die samenhangt met de 
ontwikkeling van membraaneffecten in de liggers die tot het direct getroffen deel behoren, maar zoals 
in de vorige paragraaf is gerapporteerd kan deze extra bijdrage niet worden gecumuleerd met de 
bijdrage die afkomstig is van het plastische mechanisme van de plaat omdat het verzoek in termen van 
vervormingscapaciteit op het niveau van de vloeilijnen te groot zou zijn. Voor constructies met niet 
volledige sterke verbindingen vereist de voorspelling van de bijdrage Nmembraan de toepassing van 
geavanceerde ontwerpmethoden. Verwezen kan worden naar de paragrafen 5.3.2.5, 5.3.3 of 5.3.4. 

5.3.2.5 Geavanceerde analytische aanpak   
Een meer algemene en gedetailleerde analytische benadering is ontwikkeld door (Huvelle et al., 2015). 
Dit model maakt de voorspelling mogelijk van de constructieve respons van een 2D-raamwerk met 
scharnierende, niet volledig - of over-sterke verbindingen wanneer membraankrachten zich 
ontwikkelen in het direct getroffen deel tot de vorming van ligger plastische mechanismen in geval van 
niet volledig - of over-sterke verbindingen die aan de uiteinden van de ligger optreden. 
Het model is gebaseerd op de definitie van een sub-constructie en op de karakterisering daarvan, 
onder de volgende veronderstellingen: 

• er wordt uitgegaan van een progressief (statisch) kolomverlies; 
• de plastische scharnieren kunnen ontstaan in de liggerdoorsneden of in de ligger- 

kolomverbindingen; 
• alle kolommen zijn van een uniek type dwarsdoorsnede, en hetzelfde geldt voor de liggers; 
• wordt alleen rekening gehouden met het verlies van interne kolommen (d.w.z. kolommen die 

niet op de hoeken staan); 
• in de rest van de constructie, het indirect getroffen deel genoemd, ontwikkelt zich geen 

mechanisme (d.w.z. het gedrag ervan wordt verondersteld oneindig elastisch te zijn). 

Met de voorgestelde analytische benadering wordt een reeks van N vergelijkingen met N onbekende 
factoren verkregen, die wiskundig kunnen worden opgelost. Het belangrijkste resultaat van deze 
benadering is de voorspelling van de ontwikkeling van de verticale verplaatsing van het rechtstreeks 
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getroffen deel ten opzichte van de kracht in de bezweken kolom (in de voorgaande punten aangeduid 
als Nm,membraan). 
Nadere bijzonderheden over deze geavanceerde analytische aanpak zijn te vinden in bijlage A.8. In 
deze bijlage wordt ook uitgelegd hoe dit model kan worden uitgebreid om de respons van 3D-
vakwerkconstructies te voorspellen. 

5.3.3 Vereenvoudigde numerieke benaderingen 
5.3.3.1 Inleiding 

In deze paragraaf wordt een vereenvoudigde methode gepresenteerd voor het beoordelen van de 
weerstand van stalen raamwerk constructies met meerdere verdiepingen tegen progressieve/ 
disproportionele instorting met plotseling kolomverlies als ontwerpscenario. De methode biedt een 
kwantitatief kader dat rekening houdt met ductiliteit, redundantie, energieabsorptie en dynamische 
effecten. Door de eenvoud van het raamwerk kan het direct in de ontwerppraktijk worden toegepast. 
Bovendien maakt het de kwantificering mogelijk van de constructieve robuustheid voor scenario's van 
plotseling kolomverlies, in tegenstelling tot de voorschrijvende methoden die in hoofdstuk 5.3.1. 
In het algemeen is het doel van robuustheid ontwerpen ervoor te zorgen dat eventuele lokale schade 
als gevolg van onvoorziene extreme gebeurtenissen geen disproportionele instorting veroorzaakt. 
Plotseling kolomverlies, zoals geïllustreerd in Figuur 43 (Izzuddin et al., 2008) representeert een 
geschikt ontwerpscenario, dat de dynamische effecten omvat die geassocieerd kunnen worden met 
het bezwijken van verticale elementen onder extreme gebeurtenissen, zoals ontploffing en 
stootbelastingen; het is echter onafhankelijk van de gebeurtenis. Dit ontwerpscenario is niet 
noodzakelijk identiek in dynamisch effect aan kolomschade ten gevolge van ontploffing of 
stootbelastingen. Het kan echter een bovengrens bieden voor de constructieve vervormingseisen die 
in de limiet worden benaderd naarmate het niveau van de ontploffingsbelasting op de getroffen kolom 
zeer groot wordt (Gudmundsson and Izzuddin, 2010; Izzuddin, 2010). Bovendien kan het de invloed 
van het bezwijken van een kolom gedurende een relatief korte periode op de reactietijd van de 
constructie weergeven. Daarom kan de test worden beschouwd als een standaard dynamische test 
van de robuustheid van constructies, en kan deze via gekalibreerde ontwerpfactoren op diverse 
andere extreme dynamische gebeurtenissen worden toegepast. 
 

 
Figuur 43. Constructie met meerdere verdiepingen onder een scenario van plotseling kolomverlies (Izzuddin et 

al., 2008) 

5.3.3.2 Robuustheidsgrenstoestand  
Voor een scenario van plotseling verlies van kolommen is een definitie van een 
robuustheidsgrenstoestand nodig, waar lokale schade zich ontwikkelt tot disproportionele instorting 
op het niveau van de gehele constructie.  
De robuustheidsgrenstoestand moet gebaseerd zijn op het voorkomen van het bezwijken van de 
bovenliggende verdiepingen bij plotseling verlies van kolommen en moet ervoor zorgen dat de 
omliggende kolommen de herverdeelde belastingen kunnen weerstaan. Het bezwijken van slechts één 
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verdieping kan leiden tot zware eisen aan de lager gelegen vloeren die ook de puinbelasting moeten 
dragen, waardoor de kwetsbaarheid van de constructie voor progressieve/proportionele instorting 
toeneemt. Aangezien de robuustheidsgrenstoestand betrekking heeft op zeldzame en extreme 
buitengewone gebeurtenissen, is het aanvaardbaar/redelijk om relatief grote vervormingen in de 
bovenste verdieping toe te staan. Dit maakt het mogelijk om de gunstige effecten van 
drukboogwerking en trekwerking van kettinglijn/membranen te mobiliseren, die onder de typische 
belastingsomstandigheden normaal niet worden benut, om zo een betere ontwerp-economie te 
bereiken. Anders zou het ontwerpen van de vloeren om weerstand te bieden aan de zwaartekracht bij 
afwezigheid van kolomondersteuning volgens conventionele op sterkte gebaseerde methoden leiden 
tot constructies die voor normale belastingsomstandigheden buitensporig over-ontworpen zijn. 
In de huidige aanpak wordt de robuustheidsgrenstoestand voor plotseling kolomverlies gedefinieerd 
in termen van de maximale dynamische vervorming in de bovenste verdiepingen die de 
vervormingscapaciteitsgrens overschrijdt. Voor stalen raamwerken met scharnierende of niet volledig 
sterke verbindingen kan plotseling kolomverlies leiden tot een opmerkelijke concentratie van 
vervormingen in de verbindingen binnen de bovenliggende verdiepingen. Deze limiet is op zijn beurt 
gebaseerd op het bezwijken van de eerste component, zodanig dat de vervormingscapaciteitsvraag bij 
de maximale dynamische respons gelijk is aan het vervormingscapaciteitsaanbod in één van de 
verbindingen. 
Dit kan ook worden gegeneraliseerd om rekening te houden met het opeenvolgend bezwijken van 
meer dan één component. Bijgevolg kan het meest algemene geval van een 
robuustheidsgrenstoestand worden gedefinieerd in termen van het niveau van de zwaartekracht dat 
de maximale pseudo-statische weerstand van het vloersysteem overschrijdt voordat het volledig 
bezwijkt. Dit vormt het onderliggende principe van de voorgestelde ductiliteitsgerichte benadering, 
zoals in de volgende paragrafen wordt besproken. 

5.3.3.3 Multi-level ductiliteitsgerichte beoordelingskader  
De reactie van een constructie met meerdere verdiepingen die plotseling een kolom verliest, is 
dynamisch en niet-lineair, met aanzienlijke materiaal- en geometrische niet-lineariteiten. De 
grenstoestand die in 5.3.3.2 wordt beoordeeld door de maximale dynamische respons van de 
constructie onder de zwaartekracht te bepalen na plotselinge verwijdering van een kolom en 
vervolgens te evalueren of de door de verbinding geleverde ductiliteit voldoende is om aan de 
resulterende eisen te voldoen. Niet-lineaire dynamische eindige elementen analyse wordt beschouwd 
als de meest nauwkeurige methode om de maximale eisen te bepalen die aan de verbindingen worden 
gesteld. Deze methode is echter complex en vereist speciale expertise die voor typische 
ontwerppraktijken wellicht niet direct beschikbaar is. Als alternatief wordt een meer praktische aanpak 
voorgesteld waarbij een niet-lineaire statische in plaats van een dynamische analyse wordt uitgevoerd 
en de dynamische effecten op een vereenvoudigde en nauwkeurige manier worden meegenomen. 
Het voorgestelde kader bestaat uit drie hoofdfasen: 

1. Niet-lineaire statische respons van de beschadigde constructie onder verticale belasting. 
2. Vereenvoudigde dynamische beoordeling om de maximale dynamische respons te bepalen in 

geval van een plotseling verlies van kolommen. 
3. Beoordeling van de vervormbaarheid van de verbindingen. 

Het voorgestelde raamwerk is gebaseerd op de besproken grenstoestand, waarbij de belangrijkste 
ontwerpdoelstelling is het instorten van de bovenste verdiepingen te voorkomen in geval van 
plotseling verlies van kolommen. Het voorgestelde raamwerk biedt ook een belangrijk kenmerk: het 
kan worden toegepast op verschillende niveaus van constructieve idealisering, afhankelijk van de 
regelmatigheid van de constructie en de toegepaste belasting, zoals in het volgende paragraaf wordt 
besproken. 

5.3.3.4 Constructieve idealisering 
Het voorgestelde kader kan worden toegepast op het globale constructieve niveau, zoals weergegeven 
in Figuur 44  en ook op verschillende sub-constructieve niveaus, zoals weergegeven in Figuur 44 
(Izzuddin et al., 2008). Het niveau van constructieve idealisering wordt bepaald aan de hand van het 
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vereiste modelleringsdetail en of de constructieve modelreductie haalbaar is of niet, wat grotendeels 
afhankelijk is van de regelmatigheid van het gebouw met betrekking tot de constructieve en 
belastingsregelingen. Het eerste niveau van constructieve idealisering/reductie bestaat alleen uit de 
getroffen travee in een gebouw met meerdere verdiepingen, zoals weergegeven in Figuur 44a. In dit 
niveau moeten passende randvoorwaarden worden toegekend om de interactie van de beschouwde 
travee met de omringende constructie weer te geven. Indien gegarandeerd is dat de omringende 
kolommen de herverdeelde belasting kunnen weerstaan, kunnen alleen de verdiepingen boven de 
verloren kolom in aanmerking worden genomen waar de vervorming geconcentreerd is, hetgeen 
resulteert in een verdere modelreductie als weergegeven in Figuur 44b (zone genaamd "DAP - direct 
getroffen deel" in de voorgaande paragrafen). Als de getroffen vloeren vergelijkbaar zijn qua 
constructie, belasting en IAP-beperkingen (zie 5.3), kan één vloersysteem worden beschouwd als 
weergegeven in Figuur 44c, waarbij de axiale kracht in de kolommen direct boven de verloren kolom 
verwaarloosbaar mag worden geacht. Tenslotte kunnen individuele staal/composiet liggers worden 
beschouwd, zoals weergegeven in Figuur 44d, waarbij de zwaartekracht in de juiste verhouding wordt 
belast en de vlakke effecten in de vloerplaat worden genegeerd (d.w.z. door geen rekening te houden 
met de mogelijke eigen weerstand van de vloerplaten, in tegenstelling tot wat, indien gerechtvaardigd, 
in paragraaf 5.3.2). 

 
Figuur 44. Constructieve idealisatieniveaus voor de beoordeling van progressieve/ disproportionele 

instortingen.(a) Getroffen travee, b) Verdieping(en) boven verloren kolom, c) Enkele verdieping boven verloren 
kolom en d) Afzonderlijke stalen/composietligger boven verloren kolom. (Izzuddin et al,. 2008) 

5.3.3.5 Niet-lineaire statische respons 
Het effect van de plotselinge verwijdering van een kolom kan worden beschouwd als vergelijkbaar met 
de plotselinge toepassing van de verticale kracht (Po) voor een bepaalde constructie, zoals 
weergegeven in Figuur 45 (Izzuddin et al., 2008), vooral wanneer de vervorming van de constructie 
aanzienlijk is. De plotselinge toepassing van verticale belasting gaat gepaard met dynamische effecten, 
waarbij aan alle vervormingseisen voor alle vervormingstoestanden die tot de maximale dynamische 
respons leiden, moet worden voldaan met een voldoende ductiliteitsaanbod om bezwijken te 
voorkomen. 

 
            (a)         (b)               (c) 
Figuur 45. Modellering van plotselinge kolomverwijdering. (a) Plotseling kolomverlies, (b) Maximale dynamische 

respons en (c) Versterkte statische belasting (Izzuddin et al., 2008) 
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Zoals geïllustreerd in Figuur 45c, maakt het voorgestelde raamwerk het mogelijk de maximale 
dynamische respons nauwkeurig te schatten op basis van de niet-lineaire statische respons onder 
versterkte verticale belasting (λdPo) zonder dat een complexe dynamische niet-lineaire analyse hoeft 
te worden uitgevoerd. In dit opzicht wordt de niet-lineaire statische respons van de constructie 
verkregen met uitsluiting van de beschadigde kolom, zodat de verticale belasting wordt gevarieerd 
met behulp van een schaalfactor (λ) met P = λPo en uitgezet tegen de statische verticale verplaatsing 
(us) op de plaats van de beschadigde kolom. Een typisch niet-lineaire statische respons kan worden 
weergegeven in Figuur 46 waarbij een dergelijke respons de basis vormt voor de bepaling van de 
maximale dynamische respons (ud) zoals in het volgende punt zal worden geïllustreerd. Zoals 
geïllustreerd in Figuur 46 (Izzuddin et al., 2008) is voor realistisch ontworpen constructies de plastische 
buigweerstand niet voldoende om de versterkte statische belasting (λd > 1) bij plotseling verlies van de 
kolom te weerstaan en is verdere afhankelijkheid van verharding en/of kettinglijn werking 
noodzakelijk. Het is ook duidelijk dat de maximale dynamische verplaatsing (ud) onder een bepaalde 
grens moet blijven die hier de "vervormingscapaciteitgrens" wordt genoemd en waarbij het eerste 
bezwijken van een van de verbindingen optreedt. Bovendien kunnen sommige systemen een zachte 
statische respons ondergaan als gevolge van drukboogwerking (Izzuddin, 2010). 
 

 

 

(a) (b) 
Figuur 46. Niet-lineaire statische respons onder proportionele zwaartekrachtbelasting (P = λPo) (Izzuddin, 2010) 

5.3.3.5.1 Niet-lineaire statische respons van individuele liggers  
5.3.3.5.1.1 Gedetailleerde modellering 
Gedetailleerde eindige-elementen modellering kan worden gebruikt om de niet-lineaire statische 
respons op de verschillende niveaus van constructieve idealisering te bepalen. Op het niveau van de 
ligger kunnen elasto-plastische ligger-kolom elementen worden gebruikt die rekening houden met 
materiaal- en geometrische niet-lineariteit. Bovendien kan de composiet werking tussen de betonnen 
plaat en de stalen ligger worden gemodelleerd, rekening houdend met het effect van stiftdeuvels.  
Het niet-lineaire gedrag van de verbinding kan worden beschouwd met behulp van een op 
componenten gebaseerd mechanisch model, die gebaseerd is op de principes die voorgesteld zijn in 
EN 1993-1-8 (2005) en EN 1994-1-1 (2004). Recentelijk  zijn ontwikkelingen voorgesteld op het gebied 
van component gebaseerde modellering van staal- en composietverbindingen met bouten, waarbij 
rekening wordt gehouden met het gecombineerde effect van buigende momenten en axiale krachten 
(M-N interactie) en met de zogenaamde "groepseffecten" tussen opeenvolgende boutrijen 
(Demonceau et al., 2019; Alhasawi et al., 2017) zoals geïllustreerd in andere delen van dit document. 
Meer richtslijnen zijn te vinden in EN 1993-1-14 (2020) waarin enkele regels worden gegeven voor het 
gebruik van numerieke methoden bij het ontwerpen van staalconstructies. 
5.3.3.5.1.2 Vereenvoudigde modellering 
De niet-lineaire statische respons voor individuele stalen of staal-beton liggers kan worden verkregen 
met behulp van analytische uitdrukkingen die rekening houden met de expliciete modellering van het 
gedrag van de verbinding en die traditionele constructieberekeningsprincipes gebruiken zonder de 
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noodzaak van gedetailleerde en complexe eindige-elementenmodellering, zoals geïllustreerd in 
paragraaf 5.3.2.5. Een dergelijke aanpak zou in de gangbare ontwerppraktijk praktischer zijn dan niet-
lineaire eindige-elementenmodellen, waardoor gemakkelijk kan worden overgestapt van de 
prescriptieve regels en de daarmee bijbehorende beperkingen naar een meer accurate aanpak bij de 
beoordeling van de robuustheid van constructies. Deze aanpak is besproken in paragraaf 5.3.2.5 en 
nadere bijzonderheden zijn te vinden in bijlage A.8. 
5.3.3.5.2 Vereenvoudigde samenstelling van de niet-lineaire statische respons voor een enkele 

verdieping 
Vereenvoudigde modellering kan worden gebruikt om de niet-lineaire statische respons van een enkel 
vloersysteem te bepalen door de respons van individuele liggers in een roosterbenadering te 
combineren waarbij de membraaneffecten van de vloerplaat worden genegeerd. Zoals weergegeven 
in Figuur 47 wordt voor een dominante vervorming de totale respons van het constructieve systeem 
met  één  vloer  (𝑃,  𝑢𝑠)  worden  samengesteld  uit  die  van  de  afzonderlijke ligger (𝑃<, 𝑢*,<) als:  

 𝑃 =
1
𝛼
q𝛼<𝛽<𝑃<
<

 (41) 

waarbij 𝛽< 	een compatibiliteitsfactor is die de verplaatsing van de afzonderlijke liggers relateert aan de 
referentievloerverplaatsing (𝑢*,< = 𝛽<𝑢*), zoals geïllustreerd in Figuur 47, 	𝛼<  is een niet-dimensionale 
factor die afhangt van de aangenomen belastingverdeling op de ligger en kan afhangen van de 
incrementele vervorming bij de huidige belasting (d.w.z. , 0,5 voor gelijkmatig verdeelde belasting en 
1 puntbelasting), en 𝛼 is eveneens een factor die afhangt van de verdeling van de verticale belasting 
op de ligger (d.w.z. 0,25 voor gelijkmatig verdeelde belasting). 
 

 
Figuur 47. Roosterbenadering van een systeem met één floor 

5.3.3.5.3 Vereenvoudigde samenstelling van de niet-lineaire statische respons voor meerdere 
verdiepingen 

Op dezelfde manier kan met vereenvoudigde modellen de niet-lineaire statische respons van 
meerdere verdiepingen boven de beschadigde kolom worden bepaald door de respons van de 
afzonderlijke verdiepingen te combineren. Uitgaande van een SDOF vervorming als weergegeven in 
Figuur 48  (Izzuddin, 2010) waarin de vloerverplaatsing (𝑢𝑠,𝑗), gemeten langs de lijn van de beschadigde 
kolom, voor alle verdiepingen constant is, kan de totale respons van de afzonderlijke verdiepingen als 
volgt worden uitgedrukt: 

 𝑃 =
1
𝛼
q𝛼G𝑃G
G

 (42) 

waarbij 𝛼𝑗 de factor voor vloer (j) is (d.w.z. 0,25 voor gelijkmatig verdeelde belasting). Terwijl 𝛼 de 
totale  factor voor het gehele systeem is (d.w.z. 0,25 voor gelijkmatig verdeelde belasting). 
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Figuur 48. Vereenvoudigd model voor een multi-verdiepingsystemen (Izzuddin, 2010)  

Tenslotte is het vermeldenswaard dat gedetailleerde modellering kan worden toegepast op travee-, 
meervoudige en enkele verdiepingen, waarbij schaalelementen kunnen worden gebruikt die rekening 
houden met materiële en geometrische niet-lineariteit gekoppeld aan de balkelementen en die de 2D 
membraaneffecten binnen de vloerplaat kunnen weergeven. Dit zou nauwkeuriger zijn dan het geval 
van vereenvoudigde modellering van enkele vloeren met gebruikmaking van een roosterbenadering 
die inherent geen rekening kan houden met de membraanwerking van de vloer. Bovendien kunnen 
gedetailleerde modellen worden gebruikt in combinatie met vereenvoudigde modellen, waarbij 
gedetailleerde modellering kan worden toegepast op het liggerniveau en de niet- lineaire statische 
respons op de hogere niveaus van constructieve idealisering vervolgens kan worden samengesteld met 
behulp van vereenvoudigde modellering. 

5.3.3.6 Vereenvoudigde dynamische beoordeling   
Bij een plotseling verlies van kolommen is de typische respons van een bouwconstructie zeer niet- 
lineair en dynamisch; daarom moet de maximale dynamische respons van de constructie in 
aanmerking worden genomen bij de beoordeling van de daaruit voortvloeiende vervormingseisen. In 
dit kader wordt de maximale dynamische respons bepaald door middel van een vereenvoudigde 
aanpak, zoals geïllustreerd in paragraaf 5.3.5 zonder de noodzaak van een complexe niet-lineaire 
dynamische analyse, die niet praktisch is voor typische/gewone ontwerpsituaties. De voorgestelde 
benadering is nauwkeuriger dan de traditionele dynamische versterkingsfactorbenadering, waarbij de 
versterkingsfactor afhangt van zowel het niveau van de verticale belasting als de aard van de niet-
lineaire respons en dus niet algemeen bruikbaar is voor veel voorkomende vormen van niet- lineaire 
statische respons (Izzuddin, 2010). 

5.3.3.7 Beoordeling van vervormingscapaciteit  
De laatste fase van het voorgestelde beoordelingskader bestaat uit het vergelijken van de maximale 
dynamische verplaatsing (𝑢𝑑), verkregen uit de pseudostatische respons bij (𝑃 = 𝑃𝑜) met de 
ductiliteitsgrens (𝑢𝑓) om de grenstoestand te evalueren, zoals weergegeven in Figuur 49. De 
ductiliteitsgrens (𝑢𝑓) wordt bepaald als de minimumwaarde van (𝑢𝑑) zodanig dat de vervormingsvraag 
groter is dan het vervormbaarheidsaanbod in elk van de verbindingen, zoals besproken in andere delen 
van dit document. Als alternatief kan de grenstoestand worden vastgesteld door 𝑃𝑜  te vergelijken met 
de pseudo-statische capaciteit (𝑃𝑓), waarbij 𝑃𝑓  gedefinieerd is als: 

 𝑃) = max(𝑃,) 							for								0 ≤ 𝑢3,, ≤ 𝑢) (43) 
𝑃) zou normaal overeenkomen met 𝑢) op de pseudo-statische responscurve, maar dit zou niet het 
geval zijn indien de respons een “softening” gedrag ondergaat als gevolg van drukboog. 
Bij gebruik van vereenvoudigde modellering op het systeembeoordelingsniveau, waarbij de 
systeemresponse wordt verkregen door een vereenvoudigde assemblage van modellen van een lager 
niveau, kunnen de verplaatsingen van de subsystemen worden bepaald uit 𝑢𝑑 met behulp van de juiste 
compatibiliteitsvoorwaarden. De door de verbindingen ondervonden vervormingen kunnen dan 
worden bepaald voor de verplaatsingen op het laagste niveau van het beschouwde subsysteem, dat 
ofwel wordt weergegeven door gedetailleerde ligger/flensmodellen of door vereenvoudigde 
liggermodellen. Zowel de rotatie- als de axiale vervormingen van de verbindingen moeten in 
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aanmerking worden genomen, met name wanneer er voldoende axiale speling aanwezig is die kan 
leiden tot de ontwikkeling van kettinglijn werking. De vervormingseisen in de verschillende 
componenten van de verbinding kunnen dan worden verkregen uit de totale vervormingen van de 
verbinding en worden vergeleken met de vervormbaarheidsvoorziening van de verschillende 
componenten. Het is belangrijk op te merken dat de systeemgrenstoestand wordt gedefinieerd door 
het bezwijken van één verbinding op zodanige wijze dat de vervormbaarheidseis groter is dan het 
vervormbaarheidsaanbod in één of meer van de verbindingscomponenten. Indien het falen van één 
verbinding echter niet tot een systeemfalen zou leiden bij aanwezigheid van voldoende resterende 
redundantie en ductiliteit, kan deze grenstoestand voor het systeem opnieuw worden vastgesteld met 
uitsluiting van de gefaalde verbinding en alle aangetaste subsystemen voorbij de bijbehorende 
ductiliteitsgrens. 

5.3.3.8 Beoordeling van vloersystemen die onderhevig zijn aan een falende vloer  
Het instorten van slechts één verdieping kan leiden tot zware eisen aan de lager gelegen vloeren die 
ook de puinbelasting moeten dragen, wat op zijn beurt de kwetsbaarheid van de constructie voor 
progressieve/disproportionele instorting zal vergroten. Onder specifieke omstandigheden kan het 
echter mogelijk zijn dat het onderste deel van de constructie de stootbelasting tegenhoudt en een 
progressieve instorting voorkomt. De factoren die een dergelijke mogelijkheid in de eerste plaats 
beïnvloeden zijn (i)het aantal bezweken vloeren boven het beschouwde niveau, (ii) de verlaging van 
de kinetische energie door energieabsorptie binnen de bezweken vloeren en energieverlies bij de 
stootbelasting, en (iii) het vermogen van het lagere constructieve vloersysteem om de extra belasting 
te dragen, rekening houdend met de bijbehorende dynamische effecten. Vlassis et al. (2007; 2009) 
hebben een ontwerpgerichte methode voorgesteld voor de beoordeling van de weerstand tegen 
progressieve instorting van vloersystemen in gebouwen met meerdere verdiepingen die worden 
getroffen door een falende bovenste verdieping. De voorgestelde methode kan ook worden 
gegeneraliseerd om het initiële bezwijken van meer dan één verdieping te behandelen. De 
onderliggende basis van het voorgestelde raamwerk is dat het vermogen van de onderste vloer om de 
vallende vloer tegen te houden, die voornamelijk afhangt van de hoeveelheid kinetische energie die 
door de bovenste vloer tijdens de botsing wordt overgedragen. Vergelijkbaar met de hierboven 
besproken vereenvoudigde beoordelingsprocedure voor gebouwen met meerdere verdiepingen bij 
plotseling verlies van kolommen, gebruikt de voorgestelde aanpak de niet-lineaire statische respons 
van de getroffen vloer samen met een energiebalansbenadering om de maximale dynamische 
vervormingseisen te schatten zonder dat een gedetailleerde niet-lineaire dynamische analyse nodig is. 
De studie toont de extreem zware omstandigheden aan die aan de getroffen vloer worden opgelegd 
en die kunnen resulteren in een verhoogde kwetsbaarheid voor progressieve instorting voor 
constructies van dit type. Belangrijk is dat de waarschijnlijkheid van afschuivingsfalen naast 
onvoldoende vervormbaarheid bij gecombineerde buiging/axiale belasting wordt geïdentificeerd, 
waardoor de noodzaak wordt vastgesteld voor verder onderzoek naar de dynamische 
afschuifcapaciteit van verschillende verbindingstypen die onderhevig zijn aan extreme gebeurtenissen. 

5.3.4 Volledige numerieke benadering 
In de afgelopen jaren hebben de toegenomen rekencapaciteiten en de beschikbaarheid van 
geavanceerde numerieke programma's (FEM, AEM, DEM) die in staat zijn om de meeste fenomenen 
te beheren die kenmerkend zijn voor de respons van een gebouw in buitengewone 
belastingstoestanden, de weg geopend naar ontwerpoplossingen die op een volledig numerieke 
aanpak zijn gebaseerd. De doeltreffendheid van deze aanpak, die tegenwoordig algemeen wordt 
toegepast, hangt sterk af van het vermogen van de ontwerper om de belangrijkste factoren die de 
reactie van de constructie beïnvloeden te identificeren en te modelleren. In dit kader moet veel 
aandacht worden besteed aan verschijnselen die verband houden met energiedissipatie als gevolg van 
de activering van lokale plasticiteit, zoals plastische scharnieren en vloeilijnen, en aan falen die verband 
houden met de voor de materialen aangenomen constitutieve gedragswetten. 
Verschillende mate van nauwkeurigheid kan worden gebruikt bij het modelleren van de materialen, 
variërend van de eenvoudigste, d.w.z. de lineair-elastische modellen, tot de meer complexe niet-
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lineaire modellen, waarbij ook de degradatie van sterkte en stijfheid wordt meegenomen. De lineaire 
elastische wetten kunnen worden gebruikt in elastische modellen die kunnen worden toegepast in de 
voorlopige ontwerpfasen om kritische punten van de reactie van de constructie te identificeren die in  
nauwkeurige studies moeten worden onderzocht. Instortingsscenario's introduceren echter grote 
verplaatsingen in de constructie en activeren de niet-lineaire respons van materialen; niet- lineaire 
materiaalmodellen zijn daarvoor het meest geschikt. Materiaalvervorming levert de belangrijkste 
bijdrage tot het energiedissipatievermogen en tot de herverdeling van de interne krachten. De rek van 
staal moet naar behoren worden weergegeven omdat dit de ontwikkeling van plastische scharnieren 
en de activering van het kettinglijn effect in balken mogelijk maakt. Voor dit doel kunnen modellen van 
verschillende graad van nauwkeurigheid en complexiteit worden gebruikt. Nuttige regels voor de te 
gebruiken staalspanning-rekrelaties zijn te vinden in EN 1993-1-14 (2020). Ook voor beton moet de 
constitutieve wet goed worden gemodelleerd, waarbij rekening wordt gehouden met de 
asymmetrische respons bij trek en druk, om de simulatie van scheurvorming mogelijk te maken, die 
van vitaal belang is om de ontwikkeling van vloeilijnen in de betonplaat te kunnen opvangen. 
Bovendien kunnen zeer verfijnde materiaalmodellen worden aangenomen met de ontladings- en 
herladingsvertakkingen vanuit een inelastische toestand. Afhankelijk van de mate van complexiteit en 
nauwkeurigheid van de analyse, zou het in aanmerking nemen van de cumulatieve schade van de 
materialen het bovendien mogelijk maken lokale instortingen op te vangen, alsmede de mogelijke 
loslating van de onderdelen. 
Indien vereist door het specifieke ontwerpscenario, moeten andere materiaaleigenschappen correct 
gemodelleerd worden. Bij het onderzoeken van brandscenario's moet bijvoorbeeld rekening worden 
gehouden met de temperatuurafhankelijkheid van de mechanische eigenschappen van de materialen. 
Deel 1-2 van de Eurocodes en in het bijzonder EN 1992-1-2 bieden hiervoor een leidraad (2004) en de 
EN 1993-1-2 (2005)voor respectievelijk beton en staal. Evenzo moet, wanneer de scenario's dynamisch 
toegepaste acties omvatten (bv. explosies of schokbelasting), rekening worden gehouden met de 
gevoeligheid van de materiaaleigenschappen voor de reksnelheid. De effecten van de reksnelheid op 
de materiaalsterkte worden gewoonlijk geïmplementeerd in modellen die rekening houden met een 
dynamische stijgingsfactor (DIF) (Johnson and Cook, 1983; Malvar and Crawford, 1998). 
Een tweede sleutelelement van de modelleringsfase is de keuze van de eindige-elemententypes (lijn, 
oppervlakte, volume of speciale elementen zoals massa, veer...). In detail houden de volgorde en het  
type van de gekozen eindige elementen verband met het gedrag van de constructie (grootte van 
doorbuiging, rek, rotatie, spanningen), de gekozen berekeningsmethode (lineair en niet-lineair) en het 
materiaal  (lineair of niet-lineair). 
In vakwerkconstructies worden balken en kolommen  gemodelleerd via balkelementen waarvan de 
neutrale-as samenvalt met het zwaartepunt van de doorsneden. Niettemin moeten excentriciteiten, 
wanneer ze van belang zijn voor de reactie van de constructie, ofwel expliciet in rekening worden 
gebracht ofwel worden meegenomen in de interpretatie van de resultaten van de berekening. De 
keuze van het balkelement, in termen van DOFs hangt af van het onderzochte probleem. Lokaal 
gedrag, zoals het knikken van de plaat, wordt niet gedekt door de modellering van de ligger en moet 
in aanmerking worden genomen met meer geavanceerde modellen of aanvullende berekeningen. 
Meestal worden schalen of vaste elementen gebruikt om de bijdrage van vloerplaten in 3D-modellen 
weer te geven. De eerste benadering wordt weliswaar gekenmerkt door een hoge rekenefficiëntie, 
maar maakt het moeilijk om het gedrag van vloerplaten in de verschillende fasen van de respons, van 
buiging tot membraan, in detail te vatten. Een volledige 3D oplossing met vaste elementen moet 
daarom worden toegepast om rekening te houden met de verschillende gecombineerde effecten van 
de staal-beton vloer, zoals de rek en breuk in het stalen wapeningsnet en het dek, de verbrijzeling in 
de betonplaat, het niet-lineaire gedrag van de dwarsverbindingen. Om het rekenwerk te verminderen 
kan een hybride benadering een "tussenoplossing" bieden, die bestaat uit het gebruik van 
schaalelementen gecombineerd met een uitgesmeerde staallaag voor het modelleren van de 
wapening in de twee richtingen. Bovendien kan het eventuele stalen dek worden gesimuleerd met 
balkelementen in de richting van de ribben van het stalen dek en vervolgens met de vloerplaat worden 
verbonden door middel van treksterktebeperkingen. Deze aanpak maakt het mogelijk om de 
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staalcomponenten in beschouwing te nemen die nodig zijn om de trekweerstand van de vloerplaat te 
simuleren wanneer het membraaneffect zich ontwikkelt. Tenslotte kunnen afschuifverbindingen 
tussen ligger en plaat eenvoudig worden gemodelleerd door middel van verbindingen die worden 
gekarakteriseerd door wetten die geschikt zijn om de afschuifverbinding weer te geven. 
Aangezien de verbindingen (in het bijzonder de ligger-kolom verbindingen) belangrijke constructieve 
componenten zijn in het voorkomen van progressieve instorting, is een adequate modellering vereist. 
Afhankelijk van het analyseniveau kunnen de verbindingen op een "geavanceerde" manier worden 
gemodelleerd (d.w.z. met behulp van massieve of schalenelementen) of via een vereenvoudigde 
aanpak, d.w.z. met behulp van balkelementen of veren. Om de complexiteit van de analyse te 
beperken, worden vereenvoudigde modellen, zoals de componentenmethode (EN 1993-1-8, 2005;  
EN 1994-1-1, 2004) meestal gekozen, met de eis dat de belangrijkste parameters van stijfheid, sterkte 
en vervormingscapaciteit van de stalen verbindingen met voldoende nauwkeurigheid worden 
gevangen. Meer bijzonderheden over de karakterisering van verbindingen worden gegeven in 
paragraaf 2.2. 
Een ander belangrijk punt is de definitie van de randvoorwaarden: deze moeten op realistische wijze 
de werkelijke randvoorwaarden weergeven die een kinematisch stabiel statisch systeem opleveren, 
en moeten consistent zijn met de DOFs van het gebruikte type eindig element. Interactie tussen 
verschillende onderdelen of componenten van een model vereist gewoonlijk de definitie van 
contacten. De FE programma's die tegenwoordig beschikbaar zijn stellen de ontwerper in staat 
verschillende soorten contactmodellen te selecteren. De kalibratie vereist een reeks parameters die 
nauwkeurig moeten worden bepaald. Om deze reden maakt de integratie van contacten tussen de 
onderdelen in het model een meer realistische simulatie van de constructie mogelijk, maar ten koste 
van een hogere ontwerp- en rekentijd. 
Tenslotte, de keuze van het type analyse: hangt af van het te onderzoeken probleem. Lineaire analyse 
is eenvoudiger te ontwikkelen en kan worden uitgevoerd met behulp van commerciële software. 
Niettemin kan de lineaire analyse de belangrijkste bron van niet-lineariteiten die typisch zijn voor 
progressieve instortingsscenario's niet activeren, die het gevolg zijn van: i) grote verplaatsingen en 
grote vervormingen (geometrische niet-lineariteit); ii) niet-lineaire spanning-rek relaties (vloei- en 
materiaal niet-lineariteit); iii) verandering van contacten tussen elementen (topologische/contact, 
niet-lineariteit). Daarom moet een niet-lineaire analyse worden uitgevoerd, die het gebruik van 
geavanceerde ontwerpgereedschappen vereist. 
De numerieke analyses moeten erop gericht zijn de achtergrond te verschaffen die nodig is om het 
vermogen van de constructie te evalueren om alternatieve draagwegen te activeren. Op basis van het 
verplaatsingsveld is het mogelijk om de vereiste vervormingscapaciteiten in de plastische zones in te 
schatten en de bijkomende ontwerpkrachten in de structuurelementen te evalueren; bijgevolg is het 
mogelijk om na te gaan of de constructie voldoende robuust is om deze nieuwe evenwichtstoestand 
te bereiken (Demonceau et al., 2018). Deze extra krachten kunnen leiden tot verschillende potentiële 
bezwijkmechanimsen waarmee rekening moet worden gehouden: 

• Gebrek aan verbindingen: de verbindingen tussen de balken en de kolommen, die 
oorspronkelijk ontworpen zijn voor buigmomenten en dwarskrachten, moeten bijkomende 
trekkrachten opvangen die ontstaan door de aanwezigheid van de kettinglijn. Dit kan leiden 
tot het bezwijken van sommige verbindingsonderdelen. Indien verbindingen worden gebruikt, 
zullen deze bovendien doorbuigen en kunnen deze bezwijken ten gevolge van buitengewone 
vervormingen, d.w.z. door een gebrek aan vervormingscapaciteit. 

• Bezwijken van balken: bij constructies met volle sterkte verbindingen kan de volledige 
plastische zone zich ontwikkelen aan de uiteinden van de balk. Als het plastische scharnier zich 
ontwikkelt als gevolg van het buigmoment, gevolgd door aanzienlijke vervormingen onder M-
N interactie, kan deze vervormde zone bezwijken door gebrek aan vervormingscapaciteit. Ook 
kunnen de liggers aan de bovenzijde van de raamwerken bezwijken door instabiliteit onder 
buiging en druk, waarbij deze druk gepaard gaat met de ontwikkeling van een boogeffect in de 
constructie. 
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• Kolominstabiliteit: er ontstaan extra drukkrachten in de kolommen naast de verloren kolom, 
hetgeen tot knikken van de kolommen kan leiden. Bovendien kunnen kolommen waarop 
kettinglijn krachten werken, gevoeliger zijn voor knikken, aangezien grote krachten tot 
aanzienlijke verplaatsingen buiten het vlak kunnen leiden. 

Gedetailleerde numerieke simulaties van explosieve gebeurtenissen kunnen eveneens worden 
overwogen. Niettemin moet men zich ervan bewust zijn dat numerieke modellen en 
analyseprocedures nog experimenteel moeten worden gevalideerd. Eén zo'n simulatie is de Extreme 
Loading for Structures (ELS)-software, waarmee bouwkundige ingenieurs een aan explosiebelasting 
onderworpen constructie kunnen ontwerpen en analyseren met een volledige 3-D niet-lineaire 
dynamische analyse. De resultaten stellen de gebruikers in staat in 3D te visualiseren hoe het gebouw 
of verschillende structurele onderdelen binnen het gebouw zich onder de voorgeschreven 
omstandigheden zullen gedragen. Omdat ELS gebaseerd is op de Applied Element Method (AEM), 
kunnen ingenieurs bovendien het na-ontploffingseffect van het resulterende puin en het effect 
daarvan op andere structurele componenten visualiseren, waardoor een "waarheidsgetrouw 
schadebeeld" van het voorval ontstaat. In deze software kunnen ontploffingsdrukbelastingscurven 
automatisch worden aangemaakt aan de hand van UFC 3-340-02 (Structures to resist the effects of 
accidental explosions) of door het importeren van eigen druk-tijdsverloopbelastingen.  

5.3.5 Voorspelling van de dynamische respons uit de statische respons 
De maximale dynamische respons kan via een vereenvoudigde aanpak worden bepaald uit de niet- 
lineaire statische respons. Het belangrijkste concept achter deze voorgestelde vereenvoudigde 
benadering is dat het plotselinge verlies van een kolom in feite lijkt op de plotselinge uitoefening van 
de zwaartekrachtsbelasting op de direct getroffen sub-constructie, vooral wanneer grote 
vervormingen worden aangehouden. Onmiddellijk na het verlies van de kolom versnelt de constructie 
vanuit rusttoestand, waarbij de zwaartekrachtsbelasting groter is dan de statische structurele 
weerstand en waarbij het verschil tussen de door de belasting verrichte arbeid en de opgeslagen 
vervormingsenergie in kinetische energie wordt omgezet. Naarmate de vervormingen toenemen, 
wordt de statische weerstand groter dan de uitgeoefende belasting en wordt de opgeslagen 
vervormingsenergie groter dan de door de zwaartekrachtsbelasting verrichte arbeid, hetgeen leidt tot 
een voortdurende verlaging van de kinetische energie totdat de constructie bij een maximale 
dynamische verplaatsing weer tot rust is gekomen. Aangezien de respons wordt gedomineerd door 
één vervormingswijze, wordt de maximale dynamische respons bereikt wanneer de kinetische energie 
tot nul is teruggebracht, of met andere woorden, wanneer de door de zwaartekrachtsbelasting 
verrichte arbeid gelijk is aan de door de constructie geabsorbeerde energie. Dit geeft aanleiding tot 
het concept van een pseudo-statische respons. 
Rekening houdend met de niet-lineaire statische belasting/vervormingsrespons voor een bepaald 
passend idealiseringsniveau van het constructiesysteem bij twee niveaus van plotseling toegepaste 
belasting (P = λ1Po) en (P = λ2Po) zoals weergegeven in Figuur 49a en Figuur 49b (Izzuddin et al., 2008), 
de maximale dynamische verplaatsingen (𝑢3,7, 𝑢3,5) in verband met de plotselinge toepassing van een 
zwaartekrachtbelasting (λPo ) kunnen worden bepaald uit de energiebalans tussen de door de belasting 
verrichte arbeid en de opgeslagen interne energie. 

 
Figuur 49. Simplified dynamic assessment and definition of pseudo-static response  (Izzuddin et al., 2008) 
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Met de aanname van een SDOF is de gelijkwaardigheid tussen externe arbeid (𝑊𝑛) en interne energie 
(𝑈𝑛) worden verkregen, zodat de twee afgebeelde gearceerde gebieden identiek worden. Door gebruik 
te maken van de niet-lineaire statische belasting-doorbuigingsrespons kan het niveau van de plotseling 
uitgeoefende zwaartekrachtbelasting (Pn= λn Po) die resulteert in een bepaalde maximale dynamische 
verplaatsing (𝑢𝑑,𝑛) als volgt worden verkregen: 

 
𝑊, = 𝛼λ,𝑃(𝑢3,,; 								𝑈, = � 𝛼𝑃d𝑢*

!%,/

+
; 								𝑊, =	𝑈, (44) 
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1
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+
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zodanig dat de integraal het gebied onder de niet-lineaire statische (𝑃, 𝑢*) kromme tot 𝑢3,, voorstelt. 
Als de plotseling toegepaste zwaartekrachtbelasting (𝑃𝑛) wordt uitgezet tegen de maximale 
dynamische verplaatsing (𝑢𝑑,𝑛) voor verschillende belastingsniveaus (λ𝑛), dan kan de "pseudo- 
statische" respons worden verkregen als weergegeven in Figuur 49c. Voor de werkelijke 
zwaartekrachtbelasting (𝑃𝑜)kan de maximale dynamische verplaatsing gemakkelijk worden verkregen 
uit de pseudo-statische respons bij (𝑃 = 𝑃𝑜). Bovendien verschaft de volledige pseudostatische respons 
nuttige informatie over het effect van verschillende niveaus van zwaartekrachtbelasting in geval van 
plotseling verlies van kolommen en de gevoeligheid van de maximale dynamische verplaatsing voor 
de geringe veranderingen in de toegepaste zwaartekrachtbelasting. Uiteindelijk kan met deze 
voorgestelde vereenvoudigde aanpak de pseudostatische respons rechtstreeks worden verkregen uit 
de niet-lineaire statische respons, in tegenstelling tot het gebruik van gedetailleerde niet-lineaire 
dynamische analyse waarvoor een groot aantal simulaties onder verschillende niveaus van 
zwaartekrachtbelasting nodig zou zijn. 
Een eenvoudige procedure voor het vaststellen van de pseudo-statische respons curve en de maximale 
dynamische verplaatsing wordt als volgt gegeven (Izzuddin et al., 2008). Uitgaande van een niet-
lineaire statische respons gedefinieerd als een (𝑃, 𝑢𝑠) kromme, hetzij op basis van een gedetailleerd 
eindige-elementenmodel, hetzij op basis van vereenvoudigde analytische uitdrukkingen, kan het 
gepresenteerde algoritme worden gebruikt om de pseudo-statische responskromme (𝑃, 𝑢𝑑) en de 
dynamische verplaatsing die overeenkomt met de plotseling toegepaste verticale belasting (𝑃 = 𝑃𝑜) 
vast te stellen.  In  het  volgende  voorgestelde  algoritme, verwijst 𝑃𝑚\𝑛   naar  de  plotseling  
toegepaste belasting (λ𝑚\𝑛𝑃𝑜), terwijl 𝑃𝑑,𝑚\𝑛  betrekking heeft op de versterkte  statische belasting 
(λ𝑑,𝑚\𝑛𝑃𝑜), waarbij m en n respectievelijk het begin en het einde van de huidige increment aangeven. 
- Initialiseren: 𝑃𝑑,𝑚 = 𝑃𝑚 = 0, 𝑢𝑑,𝑚 = 0, 𝐴𝑚 = 0 kies een kleine verplaatsingstoename ∆𝑢𝑑.  
- Zet: 𝑢𝑑,𝑛 = 𝑢𝑑,𝑚 + ∆𝑢𝑑. 
- Bepaal 𝑃𝑑,𝑛 overeenkomend met 𝑢𝑑,𝑛	uit de niet-lineaire statische respons (𝑃, 𝑢𝑠) curve; bepaal 

het huidige gebied onder de (𝑃, 𝑢𝑠) curve: 𝐴𝑛  = 𝐴𝑚  + (𝑃𝑑,𝑚 + 𝑃𝑑,𝑛)∆𝑢𝑑/2. 
- Bepaal de huidige pseudo-statische belasting: 𝑃𝑛  = 𝐴𝑛/𝑢𝑑,𝑛; stel een nieuwe punt (𝑃𝑛, 𝑢𝑑,𝑛) op de 

pseudo-statische respons (𝑃, 𝑢𝑑) curve. 
- Als (𝑃𝑚 < 𝑃𝑜 ≤ 𝑃𝑛), bepaal dynamische verplaatsing die overeenkomt met 𝑃𝑜: 
- 𝑢𝑑  = 𝑢𝑑,𝑚 + (𝑢𝑑,𝑛  − 𝑢d,𝑚)(𝑃𝑜 − 𝑃𝑚)/(𝑃𝑛 − 𝑃𝑚). 
Indien meer punten nodig zijn voor de pseudo-statische responscurve: bijwerken: 𝑃𝑑,𝑚 = 𝑃𝑑,𝑛, 𝑃𝑚 =𝑃𝑛, 
𝑢𝑑,𝑚 = 𝑢𝑑,𝑛, 𝐴𝑚 = 𝐴𝑛; herhaal vanaf stap 2. 
5.4 Kritische elementen methode 
Volgens de literatuur is een kritisch element een constructieonderdeel of een deel van de constructie 
waarvan het falen verdere schade met zich meebrengt die de prestatiedoelstelling schendt. Om te 
voorkomen dat de lokale schade een veronderstelde grenswaarde overschrijdt, moeten dergelijke 
elementen goed worden ontworpen. Volgens de "huidige" codes (EN 1991-1-7, 2006) moet de sterkte 
van de kritische elementen worden verhoogd om een bepaald belastingsniveau te kunnen weerstaan. 
Deze ontwerpstrategie wordt vaak toegepast op constructies met een beperkte mate van redundantie, 
zoals 2D- en 3D-raamwerkconstructies, kabel en hangconstructies. Kritische elementen kunnen naast 
andere ontwerpkenmerken ook worden gebruikt om de robuustheid van gebouwen met een hoog 
risico te verbeteren (Arup, 2011). Bovendien is deze ontwerpbenadering vaak de enige rationele 
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benadering bij aanpassingen van bestaande gebouwen. Afhankelijk van de context kunnen kolommen, 
dragende muren van een gebouw, pijlers van doorlopende bruggen of kabels in hangbruggen als 
voorbeelden van potentiële kritische elementen dienen (Starossek and Haberland, 2012). 
Volgens EN 1991-1-7 (2006) wordt een buitengewone ontwerpbelasting voor het controleren van 
kritische elementen van 34 kN/m2 in elke richting toegepast. Deze belasting, die gebaseerd is op de 
instorting van Ronan Point in Londen in 1968 (Way, 2011), is bedoeld om een mogelijke reeks bots- en 
explosiegebeurtenissen weer te geven en wordt gebruikt als een hulpmiddel om kritische elementen 
robuuster te ontwerpen dan wat vereist is voor normale ontwerpgevallen. 
De kritische elementen moeten zodanig worden ontworpen dat deze volledige weerstand kunnen 
ontwikkelen zonder dat het element zelf of de verbindingen bezwijken. Daarom moet de 
ontwerpbelasting worden toegepast op het kritisch element en alle daaraan bevestigde onderdelen, 
tenzij de bevestigde onderdelen of hun verbindingen de 34 kN/m2 niet kunnen dragen. Voor het 
ontwerp van een kritische element moet dus worden nagegaan welke onderdelen, of delen van 
onderdelen, bij een ongeval aan het element bevestigd zullen blijven. Dit houdt in dat verschillende 
belastingsgevallen in aanmerking moeten worden genomen voor een aan het element bevestigde 
wand of plaat, waarbij rekening moet worden gehouden met boven- en ondergrenzen van het 
“bevestigings”-capaciteit. In deze ontwerpbenadering hoeft geen capaciteit voor de herverdeling van 
de belasting te worden voorzien. 
De benadering op basis van kritische elementen omvat de volgende stappen: 

• Identificatie van de kritische constructie elementen 
• Ontwerp van de kritische elementen om weerstand te bieden aan buitengewone 

ontwerpbelastingen Ad (die toegepast wordt in de horizontale en verticale richting, één 
richting.) Volgens EN 1991-1-7 is de aanbevolen waarde voor Ad gelijk aan 34 kN/m2. Indien 
nodig kunnen echter ook andere buitengewone ontwerpbelastingen in aanmerking worden 
genomen, 

• De buitengewone ontwerpbelasting moet worden toegepast op het kritisch element en op alle 
daaraan bevestigde onderdelen. 

In het ontwerpproces moet de buitengewone belastingcombinatie van Eurocode 0 (EN 1990, 2002) 
worden gebruikt bij het ontwerp van kritische elementen en de daaraan bevestigde onderdelen. 
5.5 Segmentatie methode 
Segmentering/compartimentering is een ontwerpstrategie die een mogelijkheid kan bieden om de 
robuustheid van een constructie te vergroten. Bij een dergelijke aanpak kan de ontwikkeling van het 
falen na een initiële schade worden voorkomen of beperkt door het bezweken deel van een constructie 
te isoleren van de rest van de constructie door wat kan worden aangeduid als segmenterings-
/compartimenteringsgrenzen. Een dergelijke aanpak zou ervoor zorgen dat elk 
deel/compartiment/segment onafhankelijk kan bezwijken zonder de veiligheid van de andere delen 
aan te tasten. Segmentatiestrategieën kunnen in het algemeen worden gebaseerd op zwakke 
segmentgrenzen of sterke segmentgrenzen, waarbij de locaties van de segmentgrenzen door de 
ontwerpingenieur worden gekozen binnen het kader van de ontwerpdoelstellingen en de eisen van de 
opdrachtgever en de relevante autoriteiten, afhankelijk van het type en het belang van de constructie 
(Starossek, 2007; Starossek and Haberland, 2012; CEN/TC250/WG6, 2020). 
Bij alternatieve draagweg neemt de mate van bezwijken toe, en neemt de effectiviteit van de methode 
af naarmate de omvang van de initiële schade toeneemt. Deze methode verdient dus de voorkeur 
wanneer wordt aangenomen dat de omvang van de initiële schade klein is. Bij gebruik van de 
segmentatiestrategie daarentegen worden de mate van instorting en de effectiviteit van de methode 
ongevoelig geacht voor de grootte van de initiële schade, mits de segmenten niet te klein zijn. De vaste 
mate van bezwijken als gevolg van segmentatie is echter relatief groot, hetgeen overeenkomt met het 
bezwijken van het gehele segment. Bijgevolg is een dergelijke methode wenselijk wanneer wordt 
aangenomen dat de initiële schade een grote waarde heeft. Segmentatie kan ook worden 
gecombineerd met alternatieve draagwegen, waarbij alternatieve wegen binnen de afzonderlijke 
segmenten kunnen worden voorzien. In dat geval zal de omvang van de faalspreiding niet significant 
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groter zijn dan de initiële veronderstelde schade voor zowel kleine als grote initiële schadegroottes 
(Starossek en Haberland, 2012). 

5.5.1  Zwakke segmentgrenzen 
Segmentering met zwakke segmentgrenzen maakt het mogelijk dat een specifiek segment bezwijkt 
zonder dat dit doorwerkt naar andere, aangrenzende segmenten. In een dergelijke geval kan 
segmentatie fungeren als een constructieve zekering, waarbij falende delen veilig kunnen worden 
losgekoppeld van de constructie. Deze segmentatiemethode kan worden bereikt door de continuïteit 
tussen aangrenzende segmenten/compartimenten op te heffen of de stijfheid te verminderen om 
grote vervormingen en verplaatsingen aan de segmentgrenzen op te vangen en dus de hoeveelheid 
kracht te beperken die op de omringende constructie wordt overgebracht (Starossek, 2007; Starossek 
and Haberland, 2012; CEN/TC250/WG6, 2020). 
Er moet ook worden opgemerkt dat het aanbrengen van continuïteit in het algemeen een wenselijk 
effect heeft op de algemene prestaties van de constructie bij extreme gebeurtenissen; continuïteit kan 
echter nadelig zijn wanneer de resulterende alternatieve draagwegen niet de vereiste sterkte hebben 
om de door continuïteit overgebrachte krachten te weerstaan. Wanneer alternatieve draagwegen 
voor de belasting onpraktisch of te duur zijn, kan segmentatie door selectieve opheffing van de 
continuïteit daarom voordelig zijn. Dit is ook het geval indien alternatieve draagwegen (of bezwijk- 
isolerende elementen) sterk genoeg zijn, maar de overeenkomstige verificatie moeilijk of niet 
overtuigend blijkt te zijn (Starossek, 2006). 
Voor bouwconstructies wordt een dergelijke vorm van segmentatie gewoonlijk toegepast op 
horizontale laagbouw. Bij dergelijke lage constructies kan worden aangenomen dat de instorting de 
volledige hoogte van het gebouw zou omvatten; de horizontale omvang is echter beperkt op plaatsen 
waar de instortingskrachten niet over de grens op de omringende constructie kunnen worden 
overgebracht. Zoals gezegd, is het wenselijk dat binnen de afzonderlijke segmenten in alternatieve 
draagwegen wordt voorzien. Vermeld moet worden dat de omringende constructie  getoetst moeten 
worden onder het hoogst mogelijke niveau van trekkrachten, zodat bezwijken van aangrenzende 
segmenten moet worden vermeden. 

5.5.2  Sterke segmentgrenzen 
Segmentatie die op basis van sterke segmentgrenzen is ontworpen om een beginnende instorting te 
voorkomen door een hoge lokale weerstand te bieden die in staat is om relatief grote krachten op te 
vangen. In dit geval kan segmentatie een alternatief draagweg bieden, zodanig dat weerstand tegen 
lokale schade wordt bereikt bij relatief kleine vervormingen, of het kan de instorting van een deel van 
de constructie voorkomen. Deze vorm van segmentatie kan worden overwogen voor verticale 
constructies, zoals het geval is bij gebouwen met meerdere verdiepingen die op regelmatige afstanden 
zijn voorzien van “outrigger en belt” vakwerken, waar dergelijke vakwerken samen met verticale 
trekbanden kunnen zorgen voor de herverdeling van de belastingen na lokale schade, vallend puin 
tegenhouden en stabiliteit toevoegen aan de omringende constructie (CEN/TC250/WG6, 2020; 
Starossek, 2007; Starossek en Haberland, 2012; Starossek, 2018; Ellingwood et al., 2007). 
Een derde mogelijkheid om segmentgrenzen te creëren is deze te voorzien van een grote ductiliteit en 
een groot energiedissipatievermogen (om tegelijkertijd grote krachten en grote verplaatsingen op te 
vangen) (Starossek, 2009). 



83 

6 Risico analyse 
Een risicoanalyse is gebaseerd op de beoordeling en beperking van het risico van constructieve schade 
en de gevolgen die kunnen voortvloeien uit de schade toestand, na het optreden van buitengewone 
gevaren met een lage waarschijnlijkheid en een hoog gevolg, zoals stootbelasingen (botsingen), brand, 
explosies, menselijke fouten, enz. In het kader van de Eurocode is een risicoanalyse alleen vereist voor 
gebouwen die in de hoge-gevolgklasse CC3 vallen volgens EN 1991-1-7. Er kunnen twee soorten 
risicoanalyse worden gebruikt, namelijk i) kwalitatieve en ii) kwantitatieve analyse, waarbij de 
belangrijkste stappen die voor beide analyses vereist zijn, in Figuur 50. zijn samengevat. 
In de praktijk is een risicoanalyse op basis van een kwantitatieve benadering vrij complex om uit te 
voeren, aangezien hiervoor de kwantificering, in termen van waarschijnlijkheden, vereist is zowel van 
de kans dat elk in aanmerking genomen gevaar zich voordoet als van alle mogelijke gevolgen van het 
optreden van dat gevaar in het gebouw, hetgeen het gebruik van robuuste risicomodellen en grote 
hoeveelheden gegevens vereist. Om deze redenen is de kwantitatieve benadering zelden toepasbaar 
door ontwerpers. Indien nodig worden echter enkele richtlijnen voor kwantitatieve constructieve 
risicoanalyse gegeven in EN 1991-1-7. 
Aan de andere kant kan een risicoanalyse op basis van een kwalitatieve beoordeling op elk moment of 
in elke fase van een project worden uitgevoerd, zelfs als het sterk wordt aanbevolen om deze in een 
vroeg stadium van het ontwerpproces te starten. Een van de cruciale taken die moeten worden 
uitgevoerd, is de identificatie van de gevaren waarmee rekening moet worden gehouden. In bijlage B 
(informatief) van EN 1991-1-7 worden omstandigheden geïdentificeerd die gevaar kunnen opleveren 
voor een constructie (zie hoofdstuk 4 gewijd aan geïdentificeerde bedreigingen); de identificatie van 
de gevaren dient te gebeuren in nauwe samenwerking met de toekomstige eigenaar van het gebouw 
en/of met de autoriteiten. Vervolgens wordt voor de zo geïdentificeerde gevaren gevraagd om de 
mogelijke gevolgen te beschrijven in het geval van het optreden van deze laatste en om de vereiste 
maatregelen te definiëren als deze gevolgen niet acceptabel zijn. De kwalitatieve beoordeling is 
gemakkelijker toe te passen dan de kwantitatieve benadering en heeft daarom meestal de voorkeur, 
zelfs als deze subjectiever is. 

 
Figuur 50. Risico analyse 
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7 Conclusie 
Constructieve robuustheid en beperking van voortschrijdende instorting is een specifieke 
veiligheidsoverweging die nu wordt behandeld in moderne codes en normen, zoals Eurocodes, en die 
bijzondere aandacht vereist van alle professionals die betrokken zijn bij de bouwsector, inclusief 
architecten, ontwerpers, aannemers, controleambtenaren, en verzekeringsmanagers. Als we echter 
dieper ingaan op de Eurocode-clausules met betrekking tot dit probleem, worden alleen algemene 
ontwerpaanbevelingen gegeven, en de laatste zijn soms onduidelijk, onvolledig en te algemeen om 
rekening te houden met de specifieke kenmerken van de verschillende constructieve typologieën. Dit 
leidt tot problemen voor de ontwerpers, aangezien duidelijke ontwerprichtlijnen over hoe aan dit 
verzoek om robuustheid kan worden voldaan, ontbreken. 
Het FAILNOMORE-project, gefinancierd door het Research Fund for Coal and Steel van de Europese 
Commissie, heeft tot doel deze leemte op te vullen voor staal- en staalbetoncomposietconstructies 
door de meest recente onderzoeksresultaten op dit gebied te verzamelen en om te zetten in praktische 
aanbevelingen en richtlijnen. De huidige ontwerphandleiding vormt het belangrijkste resultaat van dit 
project en weerspiegelt de verschillende praktijkgerichte en gebruiksvriendelijke ontwerpstrategieën 
voor robuustheid die algemeen zijn overeengekomen op Europees niveau, zoals hieronder 
samengevat. 
Om de vakman te helpen, wordt in paragraaf 2.1 een algemeen stroomschema voor het ontwerp voor 
robuustheid voorgesteld. Dit representatieve schema leidt de ontwerper door het 
besluitvormingsproces en vergemakkelijkt het oordeel over de goedkeuring van een geschikte 
ontwerpstrategie voor elk type buitengewone scenario, terwijl het volledig in overeenstemming is met 
de vereisten en aanbevelingen van de Eurocodes. 
De selectie van de toe te passen ontwerpstrategieën is gebaseerd op het concept van gevolgklassen 
dat in hoofdstuk 3 is geïntroduceerd. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 een reeks ontwerpmethoden gepresenteerd voor constructieve 
robuustheid voor bekende buitengewone belastingen, waaronder stootbelastingen (botsingen), 
explosie, brand en aardbeving als uitzonderlijke gebeurtenissen. De voorgestelde benaderingen 
variëren van beschermende maatregelen die gericht zijn op het voorkomen van het optreden van de 
accidentele gebeurtenis tot expliciet ontwerp tegen een specifieke belasting. Verschillende 
ontwerpmethoden met verschillende niveaus van complexiteit en nauwkeurigheid worden in detail 
gepresenteerd. De ontwerper kan voor elk van deze benaderingen kiezen op basis van de complexiteit 
van de constructieve lay-out en de gezochte nauwkeurigheid in het ontwerp. 
Aangezien een realistisch onderzoek van alle buitengewone situaties die tot instorting zouden kunnen 
leiden niet haalbaar is, wordt in hoofdstuk 5 een tweede reeks dreigingsonafhankelijke 
ontwerpmethoden beschreven. Deze methoden zijn gericht op het vergroten van de robuustheid van 
een constructie om de ontwikkeling van een lokale schade binnen een constructie te beperken. Eerst 
worden waardevolle aanwijzingen gegeven voor de identificatie van de lokale schade waarmee bij het 
ontwerp rekening moet worden gehouden. Vervolgens worden benaderingen met verschillende 
complexiteitsniveaus gepresenteerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van vereenvoudigde analytische 
tot volledig numerieke hulpmiddelen, met bijzondere nadruk op de vereiste ductiliteit en 
rotatiecapaciteit op het niveau van de constructie-elementen en/of verbindingen. 
Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 een korte inleiding gegeven op de risicobeoordeling en analyse die 
soms wordt gevraagd voor specifieke constructies die tot de klasse van de zwaarste gevolgen behoren. 
Concluderend zullen de professionals in deze ontwerphandleiding waardevolle informatie en 
methoden vinden, met verschillende niveaus van verfijning, om te voldoen aan de vraag naar 
robuustheid voor staal- en composietconstructies in hun dagelijkse praktijk, gebruikmakend van het 
volledige potentieel van hun constitutieve materialen en elementen. De toepasbaarheid van de 
voorgestelde ontwerpmethoden wordt toegelicht in het tweede deel van de huidige 
ontwerphandleiding voor hun toepassing op verschillende werkelijk uitgewerkte voorbeelden. 
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Deel 2 – Uitgewerkte voorbeelden 

8 Inleiding 
8.1 Algemeen 
Dit paragraaf illustreert en demonstreert de toepasbaarheid van de voorgestelde richtlijnen voor het 
ontwerp/verificatie van de robuustheid van stalen en staal-beton bouwconstructies. Voor de huidige studie 
zijn vier constructieve configuraties geselecteerd, zie Tabel 8. Twee constructies zijn in eerste instantie 
ontworpen voor de persistente ontwerpsituatie (niet-seismisch gebied) en twee voor persistente en 
seismische ontwerpsituaties (seismisch gebied) volgens de huidige versie van de Eurocodes. 

Tabel 8. Soorten constructies 
Referentienaam Soorten constructies 

SS/NS Staalconstructie in niet-seismisch gebied 
CS/NS* Staal-beton constructie in niet seismisch gebied 

SS/S Staalconstructie in seismisch gebied 
CS/S Staal-beton structuur in seismisch gebied 

* De constructie kent twee varianten - één met stalen kolommen en één met staal-beton 
kolommen. In beide gevallen zijn de vloerliggers en vloerplaten als composiet ontworpen. 

 
In de praktijkvoorbeelden worden de constructies in eerste instantie ontworpen voor de uiterste 
grenstoestand UGT (ultimate limit state - ULS) en de bruikbaarheidsgrenstoestand BGT (serviceability 
limit state - SLS) (met aanvullende eisen voor de schadebeperkende toestand (damage limitation state 
- DL) voor seismische systemen, d.w.z. SS/S en CS/S), en de resultaten worden gepresenteerd in 
paragraaf 8.3 tot paragraaf 8.6. 
Vervolgens wordt het ontwerp voor robuustheid beschouwd in paragraaf 8.7 (voor bekende 
buitengwone belastingen) en in paragraaf 8.8 (voor onbekende buitengwone belastingen), 
respectievelijk. De voorbeelden illustreren de toepassing van de meeste methoden die in de 
voorgaande hoofdstukken zijn gepresenteerd. 
Het ontwerp voor robuustheid vereist eerst de classificatie van de constructie in termen van de 
gevolgklassen (zie hoofdstuk 3). Alle bestudeerde constructies zijn opgenomen in gevolgklasse 2b 
(hoge Risicogroep). 
Het ontwerp voor geïdentificeerde belastingen (paragraaf 8.7) omvat verificaties van vijf 
buitengewone belastingen, zoals gerapporteerd in Tabel 9, door gebruik te maken van de 
aanbevelingen van hoofdstuk 4. Zoals weergegeven in Tabel 9 zullen niet alle bestudeerde constructies 
worden geverifieerd voor alle buitengewone belastingen; het doel is hier de verschillende methoden 
die in hoofdstuk 4 toe te passen op ten minste één uitgewerkt voorbeeld. Afhankelijk van het type van 
de buitengewone gevallen, zijn de uitgewerkte voorbeelden gelabeld van I.1 tot I.5 voor 
geïdentificeerde accidentele gevaren (stootbelasting, explosie, brand en aardbeving) en van II.1 tot II.4 
voor niet-geïdentificeerde gevaren (zie Tabel 9 and Tabel 10). 
Voor stootbelasting en gasexplosie (zie paragraaf 4.2 en paragraaf 4.3.1.1, respectievelijk) zullen 
methodes van verschillende verfijningsniveaus worden toegepast ((Tabel 9), hoewel de aanbevelingen 
voor constructies van klasse 2B (zie EN 1991-1-7 en de groene kaders in (Tabel 9) de analyse beperken 
tot vereenvoudigde statische equivalente belastingsmodellen. Voor externe ontploffingsbelastingen, 
die niet expliciet in de Eurocodes zijn opgenomen (zie paragraaf 4.3.1.1), zal de toepassing van 
vereenvoudigde regels en geavanceerde dynamische analyse op de SS/S-structuur worden 
geïllustreerd. De toepassing van vereenvoudigde regels en van thermische numerieke analyse zal 
worden geïllustreerd voor de CS/NS- constructie bij een brandscenario (zie paragraaf 4.4). Voor de 
seismische belastingen (zie paragraaf 4.5), zullen twee ontwerpsituaties worden beschouwd: 

• Toepassing van prescriptieve aanbevelingen op de SS/NS-constructie, die verondersteld wordt te 
worden gebouwd in Aken, d.w.z. in een regio waar de seismische werking niet expliciet in 
aanmerking moet worden genomen in het ontwerpproces, maar wel kan optreden; 
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• Toepassing van geavanceerde numerieke analyse rekening houdend met multi- 
gevarenscenario's op de SS/S- constructie. 

Voor het ontwerp voor onbekende buitengewone belastingen (paragraaf 8.8), worden verschillende 
alternatieven voorgesteld voor constructies van klasse 2B (zie paragraaf 2.1.4). 
De eerste is het gebruik van een prescriptieve methode om ervoor te zorgen dat horizontale en 
verticale trekbanden kunnen worden geactiveerd in geval van buitengewone belastingen (zie 
paragraaf 5.3.1). Deze methode is het gemakkelijkst toe te passen en de toepassing ervan wordt 
geïllustreerd voor alle uitgewerkte voorbeelden zoals aangegeven in Tabel 10 (groene kolom). 
Bij het tweede alternatief wordt uitgegaan van een denkbeeldige verwijdering van de dragende 
elementen die in elke bouwlaag één voor één worden geacht te zijn verwijderd. De toepassing van dit 
tweede alternatief kan worden overwogen door middel van benaderingen met verschillende 
verfijningsniveaus: 

• Gebruik van een analysemethode (zie paragraaf 5.3.2) - de toepassing van deze methode 
wordt geïllustreerd voor de SS/NS- constructie. 

• Gebruik van een vereenvoudigde numerieke benadering (zie paragraaf 5.3.3) - deze 
benadering wordt toegepast op de SS/S- constructie. 

• Gebruik van een geavanceerde numerieke aanpak (zie paragraaf  5.3.4) deze benadering wordt 
toegepast op alle uitgewerkte voorbeelden. 

Een derde alternatief is het gebruik van de kritische elementen methode zoals voorgesteld in EN 1991-
1- 7 (zie paragraaf 5.4). Deze methode zal worden overwogen voor de CS/NS- constructie. 
Tenslotte, het laatste alternatief is het gebruik van segmentatie, dat kort zal worden behandeld voor 
de SS/NS-constructie. 

Tabel 9. Soorten benaderingen voor bekende belastingen en de toepassing ervan 
 Bekende buitengewone belastingen 

  Stootbelasting Externe explosie Interne explosie Lokale brand Seismisch 

Constructie Equivalente   
statische 

benadering 

Vereenvou
dige 

dynamisch
e aanpak 

Full 
dynamic 
approach 

Equivalente 
SDOF- 

benadering 

Volledig 
dynamische 

aanpak 

Equivalente 
statische 

benadering 

Dynamische 
benadering 

(TNT- 
methode) 

Modellen 
voor lokale 

branden  

Prescriptiev
e methodes 

Geavanceerde 
numerieke 

analyse 
(multi- gevaren) 

SS/S    I.2.2/ SS/S I.2.3/ SS/S I.3.1/ SS/S I.3.2/ SS/S  
 

I.5.2/ SS/S 

CS/S I.1.1/ CS/S I.1.2/ CS/S I.1.3/ CS/S     
  

 

SS/NS    
 

    I.5.1/ SS/NS  

CS/NS I.1.4/ CS/NS   I.2.1/ CS/NS    I.4.1/ CS/NS   

Tabel 10. Soorten benaderingen voor onbekende belastingen en de toepassing ervan 
 Onbekende belastingen 

  Alternatieve draagweg Kritische element Segmentaties 

Constructie Prescriptieve 
aanpak 

(Trekbanden) 

Analytisch 
benadering 

Vereenvoudigd 
voorspelling van 

dynamische respons 

Volledig numerieke 
benadering 

Normatieve benadering Zwakke segmentgrenzen / 
Sterke segmentgrenzen 

SS/S II.1.1/ SS/S  II.4.2/ SS/S II.4.3/ SS/S 
  

CS/S II.1.2/ CS/S   II.4.4/ CS/S 
  

SS/NS II.1.3/ SS/NS II.4.1/ SS/NS  II.4.5/ SS/NS 
 

II.3.1/ SS/NS 

CS/NS II.1.4/ CS/NS   II.4.6/ CS/NS II.2.1/ CS/NS 
 

 
In dit ontwerphandboek wordt alleen een samenvatting gegeven van het uitgevoerde onderzoek. 
Meer details zijn te vinden in Deliverable D2-2 van het FAILNOMORE-project, dat vrij beschikbaar is (in 
het Engels) op de officiële website van het project  (https://www.steelconstruct.com/eu-
projects/failnomore/). 
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8.2 Geometrie en constructieve systemen voorgesteld voor het onderzoek 
De geometrie van de constructies is weergegeven in Figuur 51, en bestaat uit:   
• Niet-seismisch gebied: 

1. 6 verdiepingen van elk 4,0 m hoog; 
2. 6 traveeën van 8,0 m in de Y-richting; 
3. 3 traveeën van 12,0 m in de X-richting. 

• Seismisch gebied: 
1. 6 verdiepingen van elk 4,0 m hoog; 
2. 6 traveeën van 8,0 m in de lengterichting; 
3. 3 traveeën van 12,0 m in de dwarsrichting - intern; 
4. 6 traveeën van 6,0 m in de dwarsrichting - omtrek; 

Het belangrijkste constructieve systeem bestaat uit: 
• Niet-seismisch gebied (Figuur 51a): 

1. Een interne V-vormige kern om zijdelingse wind belastingen te weerstaan; 
2. Een balkenrooster met hoofdliggers en secundaire liggers om de zwaartekracht te weerstaan. 

• Seismisch gebied (Figuur 51b): 
1. Een dubbel systeem bestaande uit een kern van V-vormige liggers en aan de moment-

overdragende raamwerken (moment resisting frames (MRF's)) om weerstand te bieden aan 
zijdelingse belastingen ten gevolge van wind en aardbevingen; 

2. Een balkenraster met hoofdliggers en secundaire liggers om de zwaartekrachtbelastingen te 
weerstaan. 

In het oorspronkelijke ontwerp werd gebruik gemaakt van de staalsoort S355 en de betonsoort 
C30/37. Voor de constructies in seismische gebieden werd bovendien de staalsoort S460 gebruikt voor 
de niet-dissipatieve liggers in de geschoorde raamwerken. Voor de stalen elementen werden H- en 
ronde holle profielen gebruikt. De verbindingen zijn ontworpen volgens de EN 1993-1-8 voorschriften, 
met aanvullende eisen voor seismisch bestendige systemen in termen van minimale capaciteit (zie  
EN 1998-2). Meer details over de constructiesystemen worden in de volgende paragrafen gegeven. 
 

a)   

b)  
 

Figuur 51. De constructiesystemen: a) niet-seismische constructies; b) seismische constructies 

Inner Braced Core 
Rigid frame

Pinned elements

Inner Braced Core 
Rigid frame

Pinned elements

MRF
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8.3 Belastingen en belastingscombinaties 
De belastingen die bij het ontwerp van elke constructietypologie werden toegepast, zijn weergegeven 
in Tabel 11. Belastingscombinaties voor UGT en BGT werden overwogen in overeenstemming met EN 
1990. Bovendien werd, overeenkomstig EN 1998, rekening gehouden met schadebeperkende 
grenstoestanden (DL) voor SS/S en CS/S gevallen 

Tabel 11. belastingen in het ontwerpproces 

Belastingen 

Constructies 
SS/S & CS/S CS/NS SS/NS 

Locaties 
Timișoara, RO Luxemburg Aken, DE 

Permanente belastingen Vloeren: gk= 5 kN/m 2 
- Gevel (ondersteund door de omtrekbalken): g k= 4 kN/m 

Veranderlijke belastingen - Opgelegde belastingen kantoorgebouwen: q k= 3 kN/m 2 
- Onderhoud q k= 1 kN/ m2 (algemene vloeren en dak). 

WIND  
Windsnelheid vb,0 = 25 m/s vb,0 = 24 m/s vb,0 = 25 m/s 

Equiv. winddruk qb = 0.4 kN/m2 qb = 0.36 kN/m2 qp = 0.9 kN/m2* 
Terrein categorie III III “Binnenland”* 
Sneeuwbelasting sk = 1.5 kN/m2 sk = 0.5 kN/m2 sk = 0.85 kN/m2** 

Seismische belasting    
Elastisch 

Respons spectrum 
Type 1   

Type grond B   
Ontwerp 

grondversnelling, a g 
0.25 g   

Gedragsfactor, q q = 4.8 (CBF+MRF)   
 

* Vereenvoudigde winddruk volgens DIN EN 1991-1-4/NA Tab. NA.B.3 zoals algemeen gebruikt in Duitsland. Dit vervangt het 
begrip terreincategorie. "Binnenland" kan worden vertaald met "binnenland" of "binnenlandse regio" en wordt gebruikt om 
een onderscheid te maken met eiland- en kustregio's. 
** Sneeuwzone 2 volgens DIN EN 1991-1-3/NA 
 
8.4 Ontwerpvoorschriften en outputs 
De constructieberekening is uitgevoerd met behulp van 3D-modellen en lineaire elastische analyses. 
Voor SS/NS worden de berekeningen uitgevoerd met de volgende software: 
• Dlubal RSTAB 8.22 voor FE-analyses met inbegrip van de module STEEL EC3 voor de 

doorsnedetoetsing ; 
• COP 2.1.3 voor de verificatie van verbindingen. 
Voor CS/NS werd het ontwerp van het gebouw uitgevoerd met de software SCIA (versie 2019), terwijl 
de verbindingen werden ontworpen met behulp van spreadsheets. Voor de constructies ontworpen in 
seismische gebieden (SS/S en CS/S), werd gebruik gemaakt van Etabs v.19 en SAP2000 v23 software. 
Het ontwerp van de verbindingen werd uitgevoerd met behulp van STeelCON software. Voor het 
seismisch ontwerp werd een modale responsspectrumanalyse uitgevoerd. Ook werden het plastische 
mechanisme en de seismische respons door middel van een niet-lineaire statische analyseprocedure 
(push-over analyse) geëvalueerd met behulp van de N2- methode. 
De verificaties die voor alle constructies zijn uitgevoerd, omvatten: 
• UGT-verificaties waarvan de resultaten worden gerapporteerd met unity checks (UC). 
• BGT-verificaties, die werden uitgevoerd aan de hand van de volgende criteria: 

1. De maximale doorbuiging van de secundaire ligger is begrensd op L/250; 
2. De maximale doorbuiging van de hoofdliggers is begrensd op L/350; 
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3. De maximale verplaatsing van de top bij windkracht is beperkt tot H/500; waarbij L is 
de lengte van de ligger en H is de hoogte van de constructie. 

Bovendien werden voor de seismisch bestendige constructies de volgende verificaties uitgevoerd: 
• Verschuivingen tussen verdiepingen beperken tot 0,75% Hst om te voldoen aan de 

schadebeperkingseis (gebouwen met ductiele niet-constructieve elementen); 
• Effecten van de tweede orde: θ ≤ 0,2 ; 
• Verificatie van dissipatieve elementen en verbindingen in CBF's en MRF's; 
• Verificatie van niet-dissipatieve elementen en verbindingen in CBF's en MRF's; waarin Hst de 

verdiepingshoogte is en θ de gevoeligheidscoëfficiënt voor de verplaatsing tussen de 
verdiepingen. 

De output van het ontwerp wordt gepresenteerd in Tabel 12 tot en met Tabel 14. Tabel 12 toont de 
doorsneden voor de verschillende liggers en de unity checks voor de sterkte (inclusief knikweerstand 
waar van toepassing) en stijfheid. Tabel 13 toont de doorsneden voor de verschillende kolommen en 
de unity checks voor de sterkte (inclusief knikweerstand). Voor de in het seismische gebied ontworpen 
constructies hebben de unity checks voor de kolommen van het “lateral load resisting systeem-LLRS” 
betrekking tot de maximale vraag tussen combinaties met wind- of seismische belasting. 
De BGT-verificatie voor alle constructies die aan de windbelasting zijn onderworpen is weergegeven in  
Tabel 16.  Alle constructies hebben dezelfde hoogte H (24 m), de verhouding tussen de laterale 
topverplaatsing en de aanvaardbare limiet heeft een maximale waarde van ongeveer 0,5. 
Met betrekking tot de specifieke verificaties voor de constructies in het seismische gebied, wordt in  
Tabel 17 de controle van de verplaatsing tussen de verdiepingen in de schadebeperkende toestand 
gepresenteerd. Zoals kan worden waargenomen, voldoen de constructies aan de beperking tot 0,75%, 
met een maximale verplaatsing tussen de verdiepingen van 0,24%. De SS/S en CS/S zijn ook 
gecontroleerd bij UGT voor wat betreft de beperking van de verplaatsing tussen de verdiepingen met 
behulp van de volgende vergelijking: 

 𝑑'N.O = 𝑐 ∙ 𝑞 ∙ 𝑑'C ≤ 𝑑',0N.O (46) 
waarin c de versterkingsfactor is (beschouwd als 1 aangezien𝑇7 ≥ 𝑇P), q is de gedragsfactor, en	𝑑'C is 
de relatieve verplaatsing verkregen uit de statische berekening. 
De aanvaardbare grens voor deze controle is 2,5% Hst. Zoals blijkt uit Tabel 18, liggen alle waarden 
onder deze grens, waarbij de grootste 0,49% bedraagt. 
Bovendien worden de resultaten voor de tweede-orde-verificatie gegeven in Tabel 19. Zoals kan worden 
waargenomen, is grootste waarde voor θ gelijk aan 0,096. Bijgevolg kunnen, zoals in Eurocode 8 wordt 
vermeld, de tweede-orde-effecten worden verwaarloosd, met een waarde voor θ kleiner dan 0,1. 
De seismische belasting voor het ontwerp van de niet-dissipatieve elementen houdt rekening met de 
unity check (UC) van de schoren. Bijgevolg, met een UC van 0,46 voor de meest belaste schoor, werd 
een oversterkte factor van 1/0,46 = 2,16 vekregen. Rekening houdend met het rekverhardingseffect, 
was de totale over-sterktefactor die in aanmerking werd genomen voor het ontwerp van de niet- 
dissipatieve elementen ΩT gelijk aan 3,0. 
Tenslotte werd de bijdrage van de omtrek-MF's gecontroleerd. In (RFCS, 2017)wordt vermeld dat de 
dualiteit moet worden gecontroleerd door na te gaan of de MRF's ten minste 25% van de seismische 
kracht kunnen dragen. Rekening houdend met het evenwicht van een eenvoudig raamwerk en de 
ontwikkeling van plastische scharnieren aan de uiteinden van de liggers, is de capaciteit van een MRF 
tweemaal de plastische capaciteit van de ligger gedeeld door de verdiepingshoogte. De benodigde 
momentweerstand van de ligger kan worden bepaald met behulp van de volgende uitdrukking: 

 
𝑀>A," =

𝐹#LDJ

2
	 ∙
𝐻*2
𝑛

 (47) 

waarbij	𝐹#LDJ   de draagkracht van het raamwerk is, 𝐻*2 is de verdiepingshoogte, and	𝑛 is het aantal 
ligger 
In de bovenstaande formule wordt het draagvermogen van het raamwerk gelijk gesteld aan 0,25 van 
de seismische kracht op de verdieping en 𝑛 gelijk aan 12 aangezien er 6 balken per raamwerk zijn en 
2 raamwerken per richting die de seismische krachten weerstaan. 
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Zoals weergegeven in Tabel 20, is de benodigde buigweerstand in beide richtingen kleiner dan de 
efficiënte capaciteit; de dualiteitsvoorwaarde is dus gecontroleerd. 
 

Tabel 12. Doorsneden en Unity checks voor liggers 

Geval Element Richting4 Verdieping Doorsnede 
Unity check (UC) 

Sterkte doorbuiging 1 

SS/S 

Omtrek balken X 1-6 IPE550 0.278 0.023 
Y 1-6 IPE600 0.302 0.153 

Binnenbalken X 1-6 IPE550 0.546 0.85 
Y 1-6 IPE550 0.909 0.928 

 
 

5Binnenste kern 
balken 

X 
1-3 6HEM800* 0.936 - 
4-5 HEM800 0.953 - 
6 HEM700 0.789 - 

Y 
1-3 HEM500 0.859 - 
4-6 HEB500 0.878 - 

CS/S 

Omtrek balken 2 X 1-6 IPE550 0.278 0.178 
Y 1-6 IPE600 0.302 0.157 

Binnenbalken 2 X 1-6 IPE400 0.627 0.971 
Y 1-6 IPE450 0.874 0.94 

 
 

5Binnenste kern 
balken 

X 
1-3 6HEM800* 0.936 - 
4-5 HEM800 0.953 - 
6 HEM700 0.789 - 

Y 
1-3 HEM500 0.859 - 
4-5 HEB500 0.878 - 

SS/NS 

Omtrek balken X 1-6 IPE500 0.51 0.89 
Y 1-6 IPE500 0.75 0.83 

Binnenbalken X 1-6 IPE550 0.62 0.93 
Y 1-6 IPE600 0.87 0.89 

Binnenste kern 
balken X, Y 1-6 HEA300 0.9 0.19 

CS/NS 

Omtrek balken 3 X, Y 1-6 IPE 450 0.93 0.8 
Binnenbalken 3 X 1-6 IPE360 0.95 0.98 

Y 1-6 IPE500 0.96 0.86 
Binnenste kern 

balken X, Y 1-6 IPE500 0.45 - 
1Criterium voor doorbuigingscontrole: L/250 voor secundaire liggers, L/350 voor hoofdliggers 
2Nelson stiftdeuvels d=19mm, h=100 mm / 160 mm - stalen balken volledig verbonden met een massieve plaat van 
12cm 3Nelson stiftdeuvels d=19mm, h=100 mm / 160 mm - stalen balken verbonden met een composietplaat van 13 
cm en met een Cofraplus 60 dekplaat (0,88 mm) 
4Zie Figuur 1 voor de oriëntatie van de assen 
5S460 staalsoort gebruikt voor de binnenste kernbalken. 
6HEM800* is een samengestelde doorsnede, met dezelfde hoogte als de gewone HEM800, met b = 380 mm, tf= 50 
mm, en t w= 30 mm. 
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Tabel 13. Doorsneden en unity checks voor kolommen 

Geval Element Doorsnede Verdieping 

SS/S 

Hoekkolommen HE550B 0.49 
Omtrek kolommen HE500B 0.71 

Binnenkern 
kolommen HD400X463 0.95 

CS/S 

Hoekkolommen HE550B 0.48 
Omtrek kolommen HE500B 0.71 

Binnenkern 
kolommen HD400X463 0.95 

SS/NS 
Omtrek kolommen 

X HEB 360 0.97 
Y HEB 340 0.94 

 Binnenkern kolommen HEM300 0.95 

CS/NS 
Omtrek kolommen HD360X162 0.61 
Binnen kolommen HD400X216 0.78 

 
Tabel 14. Doorsneden en unity checks voor schoren 

Geval Element Richting Verdieping Doorsnede UC 

SS/S 

Schoren 

Y 

1-3 HEA320 0.41 
4 HEA260 0.43 
5 HEA220 0.46 
6 HEA200 0.39 

X 
1-3 HEB340 0.41 
4-5 HEA320 0.27 
6 HEA260 0.26 

CS/S 

Y 

1-3 HEA320 0.41 
4 HEA260 0.43 
5 HEA220 0.46 
6 HEA200 0.40 

X 
1-3 HEB340 0.41 
4-5 HEA320 0.39 
6 HEA260 0.26 

SS/NS X, Y 1-6 CHS 219.1x6.3 0.90 
CS/NS X, Y 1-6 CHS 219.1x5 0.71 

 
Men kan opmerken dat voor SS/S en CS/S constructies aan de voorwaarde voor homogeniteit 
(maximaal 25% verschil tussen UF elementen op hoogte) is voldaan voor de meeste elementen. Het 
verschil tussen de meest belaste en minst belaste schoren is 16% in Y-richting. In de X-richting werd 
echter niet aan de voorwaarde voldaan voor de laatste twee verdiepingen als gevolg van de eis om 
doorsneden van klasse 1 te gebruiken voor de hoge ductiliteitsklasse. 
Tabel 15 presenteert de slankheidsverificatie van diagonale staven volgens het seismisch ontwerp. 
Geconstateerd kan worden dat alle schoren aan de voorwaarde voldeden, waarbij de maximale 
waarde van de niet-dimensionale slankheid λ 0,76 is, wat lager is dan de toelaatbare grenswaarde van 
2,0. 
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Tabel 15. Slankheidsverificatie 

Geval Richting verdieping Doorsnede A 
(mm2) 

fy  
(MPa) 

I  
(mm4) 

Lcr  
(mm) 

Ncr  
(kN) 

λ  
(-) 

SS/S 
and 
CS/S 

X 

6 HEA260 8680 275 36680000 3605500 5848.1 0.638877 

5-4 HEA320 12400 275 36950000 3605500 5891.2 0.76081 

1-3 HEB340 17090 275 96900000 3605500 15449.4 0.551546 

Y 

6 HEA200 2570 275 13360000 2828500 3461.1 0.653809 

5 HEA220 3030 275 19950000 2828500 5168.3 0.584921 

4 HEA260 3310 275 36680000 2828500 9502.5 0.501197 

1-3 HEA320 3710 275 69850000 2828500 18095.6 0.434101 
 

 

Tabel 16. UGT-controle voor LLRS tegen windkracht 

Geval Richting Bovenste verplaatsing 
(mm) 

Maximaal toelaatbare 
verplaatsing (mm) 

SS/S 
X 4.62 

48 

Y 3.2 

CS/S 
X 4.61 
Y 3.16 

SS/NS 
X 12.4 
Y 7.3 

CS/NS 
X 8.6 
Y 5.6 

 

Tabel 17. Verschuivingen tussen de verdiepingen voor de constructies  in seismische zones – DL 

Geval Verdieping Richting Verschuiving 
(%) 

Geval verdieping Richting Verschuiving 
(%) 

SS/S 

6 

X 

0.171 

CS/S 

6 

X 

0.172 
5 0.209 5 0.210 
4 0.244 4 0.243 
3 0.222 3 0.220 
2 0.224 2 0.222 
1 0.183 1 0.182 
6 

Y 

0.190 6 

Y 

0.190 
5 0.241 5 0.241 
4 0.238 4 0.238 
3 0.203 3 0.203 
2 0.193 2 0.192 
1 0.148 1 0.148 
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Tabel 18. Verschuivingen tussen de verdiepingen voor de constructies in seismische zones - UGT 

Geval Verdieping Richting Verschuiving 
(%) 

Geval verdieping Richting Verschuiving 
(%) 

SS/S 

6 

X 

0.343 

CS/S 

6 

X 

0.343 
5 0.419 5 0.419 
4 0.486 4 0.486 
3 0.440 3 0.440 
2 0.445 2 0.444 
1 0.364 1 0.364 
6 

Y 

0.380 6 

Y 

0.381 
5 0.482 5 0.482 
4 0.476 4 0.476 
3 0.406 3 0.406 
2 0.385 2 0.385 
1 0.297 1 0.296 

Tabel 19. Tweede orde effeten voor de constructies in sesmische gebieden 

Geval Verdieping 
h 

(mm) 
Px 

(kN) 
Vx 

(kN) 
dx 

(mm) 
θx 

(rad) Geval Verdieping 
h 

(mm) 
Py 

(kN) 
Vy 

(kN) 
dy 

(mm) 
θy 

(rad) 

SS/S 

6 4000 10867 1753 60.77 0.094 

SS/S 

6 4000 10867 1881 59.12 0.085 
5 4000 21734 2983 52.77 0.096 5 4000 21734 3176 50.10 0.086 
4 4000 32602 3912 42.80 0.089 4 4000 32602 4094 38.57 0.077 
3 4000 43469 4628 31.02 0.073 3 4000 43469 4810 27.01 0.061 
2 4000 54336 5193 20.18 0.053 2 4000 54336 5376 17.01 0.043 
1 4000 65203 5524 9.09 0.027 1 4000 65203 5707 7.42 0.021 

CS/S 

6 4000 10867 1753 60.73 0.094 

CS/S 

6 4000 10867 1883 59.11 0.085 
5 4000 21734 2985 52.73 0.096 5 4000 21734 3178 50.08 0.086 
4 4000 32602 3914 42.76 0.089 4 4000 32602 4097 38.54 0.077 
3 4000 43469 4630 30.99 0.073 3 4000 43469 4813 26.98 0.061 
2 4000 54336 5195 20.16 0.053 2 4000 54336 5379 16.98 0.043 
1 4000 65203 5526 9.10 0.027 1 4000 65203 5710 7.40 0.021 
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Tabel 20. Bijdrage van de MRF-frames voor de LLRS - SS/S en CS/S 

Geval Verdieping  
label Richting Vi 

(kN) 
0.25Vi 
(kN)  

n MRd,nec 
(kN) 

Wnec 
(mm3) Doorsnede Weff 

(mm3) 
MRD,eff 
(kNm) 

SS/S 

6 

X 

1752.5 438.1 12 73.0 205695.6 IPE550 2787000 989.4 
5 2983.3 745.8 12 124.3 350149.8 IPE550 2787000 989.4 
4 3911.9 978.0 12 163.0 459139.5 IPE550 2787000 989.4 
3 4628.3 1157.1 12 192.8 543229.7 IPE550 2787000 989.4 
2 5192.7 1298.2 12 216.4 609469.1 IPE550 2787000 989.4 
1 5523.6 1380.9 12 230.2 648313.6 IPE550 2787000 989.4 
6 

x 

1881.3 470.3 12 78.4 220813.2 IPE600 35112000 12464.8 
5 3176.0 794.0 12 132.3 372765.1 IPE600 35112000 12464.8 
4 4094.4 1023.6 12 170.6 480560.5 IPE600 35112000 12464.8 
3 4810.2 1202.5 12 200.4 564574.4 IPE600 35112000 12464.8 
2 5376.1 1344.0 12 224.0 630999.7 IPE600 35112000 12464.8 
1 5707.5 1426.9 12 237.8 669894.1 IPE600 35112000 12464.8 

CS/S 

6 

X 

1753.4 438.3 12 73.1 205796.4 IPE550 2787000 989.4 
5 2984.7 746.2 12 124.4 350314.6 IPE550 2787000 989.4 
4 3913.5 978.4 12 163.1 459332.4 IPE550 2787000 989.4 
3 4630.1 1157.5 12 192.9 543444.7 IPE550 2787000 989.4 
2 5194.7 1298.7 12 216.4 609711.1 IPE550 2787000 989.4 
1 5526.1 1381.5 12 230.3 648600.5 IPE550 2787000 989.4 
6 

x 

1882.8 470.7 12 78.4 220980.2 IPE600 35112000 12464.8 
5 3178.0 794.5 12 132.4 373009.1 IPE600 35112000 12464.8 
4 4096.9 1024.2 12 170.7 480855.4 IPE600 35112000 12464.8 
3 4813.0 1203.2 12 200.5 564905.2 IPE600 35112000 12464.8 
2 5378.9 1344.7 12 224.1 631327.2 IPE600 35112000 12464.8 
1 5710.0 1427.5 12 237.9 670185.7 IPE600 35112000 12464.8 

 
8.5 Verbindingen 

8.5.1 SS/NS 
Liggerstuiken en ligger-kolom verbindingen zijn scharnierende lipplaat verbindingen. 
Schoorverbindingen en kolomvoetverbindingen worden hier niet nader toegelicht. Kolomverbindingen 
zijn moment vaste kopplaatverbindingen. De positie van kolomstuik wordt ongeveer op halve hoogte 
van het gebouw verondersteld. Het ontwerp van kolomverbindingen is constructief (alleen 
drukkrachten en verwaarloosbare buigende momenten). 
De nomenclatuur van de verbindingen in de uitgewerkte voorbeelden is gebaseerd op de ID's van de 
constructieonderdeel die zijn vermeld in Figuur 52. Verbindingslabels, UGT dwarskrachten, en 
weerstanden zijn samengevat in Tabel 21. 
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Figuur 52. Posities van de verbindingen 

Tabel 21. Verificaties van verbindingen bij UGT, SS/NS 

Positie 
s = sterke as 
= zwakke as 

Type  
verbinding 

Schuifweerstand 
 (kN) 

Momentweerstand 
(kNm) 

Bezwijkmechanisme UC 

A1s / A2 Lipplaat 196 - Stuik in lipplaat 0.66 
A1w Lipplaat 255 - Stuik in lipplaat 0.94 

B1 / B3 Lipplaat 196 - Stuik in lipplaat 0.92 
C2w / C3w Lipplaat 443 - Stuik in lipplaat 0.97 

D3s Lipplaat 102 - Stuik in liggerlijf 0.59 
D3w Lipplaat 102 - Stuik in liggerlijf 0.88 

BA / BC Lipplaat 196 - Stuik in lipplaat 0.92 
BD Lipplaat 185 - Stuik in lipplaat 0.97 

 
Het ontwerp van de verbindingen is uitgevoerd met behulp van de bovengenoemde software COP. 
Merk op dat het ontwerp van dergelijke verbindingen niet rechtstreeks wordt gedekt door de huidige 
versie van de Eurocode; de controle is dus gebaseerd op het document van de ECCS (ECCS, 2009). Deze 
verificaties bevatten ook ductiliteitseisen voor een goede aanname van de verbindingen. Alle 
bezwijkmechanismen zijn hier ductiel (stuik in lipplaat of liggerlijf). 

8.5.2 CS/NS 
Er werden twee verschillende soorten verbindingen berekend: 
• Kopplaat; 
• lipplaat. 
Een vergelijking tussen kop- en lipplaatverbindingen werd uitgevoerd voor de verbindingen van de 
omtrekliggers (IPE450) en binnen liggers (IPE360) met de kolommen (HD360x162). 
De samenvatting van de resultaten voor de verbindingen is te vinden in de Tabel 22. 
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Tabel 22. Verificaties van verbindingen bij UGT, CS-NS 

 
Positie 

Type 
 verbinding 

Schuifweerstand 
(kN) 

Momentweerstand 
(kNm) 

 
Bezwijkmechanisme 

 
UC 

Perimeter 
Header plate 289.38 - Afschuiven van boutgroepen 0.73 

Fin plate 297.96 - Afschuiven van boutgroepen 0.71 

Internal 
Header plate 289.38 - Afschuiven van boutgroepen 0.64 

Fin plate 265.89 - Stuik in de liggerlijf 0.70 

 
8.5.3 SS/S and CS/S 

Voor de omtrek-MRF's van zowel SS/S als CS/S werden vooraf gekwalificeerde seismische 
momentverbindingen gebruikt. De voorkeur werd gegeven aan een uitstekende kopplaatverbinding 
op basis van de typologieën die beschikbaar zijn in het kader van het Europese RFCS-project 
EqualJoints. Voor de MRF's werd gekozen voor verbindingen met gelijke sterkte en de verbindingen 
die werden gebruikt voor SS/S werden ook gebruikt voor CS/S aangezien er geen wijzigingen in de 
doorsnede van de MRF's werden aangebracht. Aangezien de staalplaat-betonvloer in een 
cirkelvormige zone rond een kolom als volledig losgekoppeld van het staalraamwerk wordt beschouwd 
(zie EN 1998-2), werd het composiet eigenschap van de liggers met de staalplaat-betonvloer buiten 
beschouwing gelaten bij de berekening van de verbinding. 
Voor de andere elementen (ligger-ligger en ligger-kolom, behalve de MRF's en de geschoorde kern) 
werden scharnierende verbindingen gebruikt. In beide gevallen (SS-S en CS-S) werden hoekprofielen 
gebruikt, met kleine verschillen van het ene geval tot het andere. 
De samenvatting van de resultaten voor de momentverbindingen is te vinden in Tabel 23,terwijl Tabel 
24 de verificatie van de scharnierende verbindingen geeft. 
 

Tabel 23. Verificaties van momentverbindingen bij UGT, SS/S en CS/S 

Positie Type 
verbinding 

Momentweerstand 
(kNm) 

Schuifweerstand 
(kN) Bezwijkmechanisme UC* 

𝑴𝑹𝒅

𝑴𝒑𝒍,𝒃
 

A/1, A/7 
IPE600-HEB550 

Verlengde 
kopplaat 1173 1516 kopplaat in buiging 0.29 0.94 

A/1, A/7, A/2-6 
IPE600-HEB500 

Verlengde 
kopplaat 1169 1387 kopplaat in buiging 0.26 0.94 

1/A - 1/D 
IPE550-HEB500 

Verlengde 
kopplaat 957 1409 kopplaat in buiging 0.15 0.97 

Let op: 
* Unity check is alleen gedefinieerd voor UGT, persistente ontwerpsituatie 
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Tabel 24. Verificaties van scharnierende verbindingen bij UGT, SS/S en CS/S 

Geval Positie verdieping Type 
verbinding 

Schuifweerstand 
(kN) 

Bezwijkmechanime UC* 

SS/S 

A/1-7, D/1-7 
IPE550-IPE600 1-6 Hoekprofiel 196 

Sec. ligger afschuiving van  
de bout 0.72 

B/1-7, C/1-7 
IPE550-IPE550 

1-6 Hoekprofiel 196 Sec. ligger afschuiving van  
de bout 

0.72 

B/2, B/5, C/2, C/5  
IPE550-HEM500 1-3 Hoekprofiel 196 Sec. ligger geraveeld 0.67 

B/2, B/5, C/2, C/5 
IPE550-HEB500 

4-6 Hoekprofiel 196 Sec. ligger afschuiving van  
de bout 

0.65 

CS/S 

A/1-7, D/1-7 
IPE400-IPE600 1-6 Hoekprofiel 196 Sec. ligger in stuik 0.90 

B/1-7, C/1-7 
IPE400-IPE450 

1-6 Hoekprofiel 196 Sec. ligger in stuik 0.97 

B/2, B/5, C/2, C/5- 
IPE550-HEM500 1-3 Hoekprofiel 196 Sec. ligger geraveeld 0.74 

B/2, B/5, C/2, C/5 
IPE550-HEB500 

4-6 Hoekprofiel 196 Sec. ligger geraveeld 0.84 

Let op: 
* Unity check is alleen gedefinieerd voor UGT, persistente ontwerpsituatie 
 
8.6 Opmerkingen over de definitieve selectie van de uitgewerkte voorbeeld 

constructies 
8.6.1 Seismisch en niet-seismisch  

De constructieve configuraties werden ontworpen voor zowel seismische als niet- seismische 
gebieden, maar met behoud van soortgelijke hoofdconstructies om directe vergelijkingen mogelijk te 
maken bij het ontwerp tegen buitengewone gebeurtenissen. Zo werden dezelfde overspanningen, 
traveeën en verdiepingshoogten gehanteerd. Voor seismisch bestendige constructies waren echter 
enkele aanpassingen noodzakelijk, d.w.z. : 

De positie van de geschoorde overspanningen dicht bij het stijfheidscentrum (Figuur 51a) 
maakt de constructie gevoelig voor torsie-effecten (Figuur 53a). Voor seismisch ontwerp is dit 
een eigenschap die vermeden moet worden, aangezien het instorting of zware schade kan 
veroorzaken tijdens aardbevingen. Als gevolg hiervan werden de geschoorde overspanningen 
naar de buitenzijde verplaatst (Figuur 51b) en bovendien werden aan de omtrek aan alle zijden 
MRF's toegevoegd. Dit resulteerde in een betere respons met de eerste twee transversale 
modale vormen (Figuur 53b). 

• Een tweevoudig seismisch bestendig raamwerk vereist een minimumbijdrage van 25% van de 
MRF's aan de totale capaciteit (zie EN 1998-2). Om aan deze eis te voldoen moesten de 
doorsneden van de liggers en kolommen in de MRF's worden vergroot en bovendien 
tussenkolommen worden geïntroduceerd aan de korte zijden (X) van de omtrek. De 
overspanningen aan de binnenzijde bleven ongewijzigd. 
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mode 1  mode 2 mode 3 

 a)  

   
mode 1  mode 2 mode 3 

 b)  
Figuur 53. Modale vormen van de seismisch resistente systemen: a) initiële, met een 1 sttorsie modus; b) na 

herconfiguratie, met modus 1 en 2 translationeel 

Aan de voorwaarde dat de effectieve modale massa ten minste 90% van de totale effectieve massa 
moet bedragen, is voldaan en de waarden worden gegeven in Tabel 25 voor de SS/S-constructie. De 
eerste toestand is translatie in X-richting, de tweede is translatie in Y-richting, en de derde is torsie om 
de Z-as, zoals weergegeven in Figuur 53b. Het gedrag van de CS/S-constructie (modale vormen) is zeer 
vergelijkbaar en de resultaten worden niet gepresenteerd. 
 

Tabel 25. Modale parameters voor SS/S-constructie 

Geval Modus Periode [s] SumUX SumUY SumRZ 

Modaal 1 0.769 0.7972 0 0 
Modaal 2 0.729 0.7972 0.7672 0 
Modaal 3 0.709 0.7972 0.7672 0.8153 
Modaal 4 0.271 0.9343 0.7672 0.8153 
Modaal 5 0.256 0.9343 0.9289 0.8153 
Modaal 6 0.25 0.9343 0.9289 0.9356 
Modaal 7 0.159 0.9692 0.9289 0.9356 
Modaal 8 0.147 0.9692 0.9289 0.9701 
Modaal 9 0.145 0.9692 0.9675 0.9701 
Modaal 10 0.113 0.9888 0.9675 0.9701 
Modaal 11 0.105 0.9888 0.9862 0.9701 
Modaal 12 0.105 0.9888 0.9862 0.9891 
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8.6.2 Staal en composiet 
Het voordeel van het gebruik van composiet liggers is dat de doorsneden voor het draagsysteem tegen 
zwaartekracht worden gereduceerd. Voor de LLRS van de constructies in seismische zones zijn geen 
veranderingen in doorsnedes aangebracht. Zo werden dezelfde doorsneden gebruikt en UC's 
verkregen voor de niet-dissipatieve liggers, kolommen en liggers voor de MRF voor de CS/S als in het 
geval van de SS/S constructie. Bovendien, aangezien de belasting hetzelfde blijft (zie Tabel 19), zijn de 
tweede orde effecten voor beide constructies vrijwel identiek. 
De composietsystemen werden eenvoudig afgeleid van de stalen raamwerken, door rekening te 
houden met de samengestelde werking van de liggers (voor seismische bestendige constructies) en de 
composiet werking van liggers en vloeren (niet-seismische constructies). Voor de tweede categorie 
werd ook een volledig composiet constructie ontworpen door de stalen kolommen te vervangen door 
equivalente composiet staal-beton kolommen. Het belang van deze constructieve keuze was 
voornamelijk voor stoot- en buitengewone ontploffingsbelasting, zoals hierna zal worden belicht. 
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8.7 Bekende buitengewone gebeurtenissen 
8.7.1 Stootbelasting 

8.7.1.1 Equivalente statische benadering (CS/S)   

 
Uitgewerkt voorbeeld 

Titel Ontwerp voor stootbelasting volgens equivalente statische 
aanpak 

1 van 3 pagina's 

Constructie Composiet constructie in seismische 
zones 

Gemaakt 
door 

UPT 
Datum: 06/2021 

Document ref.  I.1.1 / CS/S 
 Voorbeeld: Ontwerp voor stootbelasting van omtrek-kolommen van de eerste 

verdieping in een composiet constructie in seismische zone met behulp van de 
equivalente statische benadering  

Ontwerp 
handleiding 
§ 4.2.2.1 

Dit voorbeeld geeft informatie over de constructie tegen stootbelastingen als gevolg van 
een onvoorziene botsing van een voertuig. 

 

Basisgegevens van de constructie 
• Voor geometrie, doorsneden en materialen, zie paragraaf 8.2. 

Ontwerp 
handleiding  
§ 8.2. 

Belastingen voor buitengewone ontwerpsituatie 

De volgende belastingen worden overwogen: 
• Permanente belastingen DL (zie Tabel 11); 
• Veranderlijke belastingen LL (zie Tabel 11 voor CS/S-structuur); 
• Buitengewone belastingen AEd (zie onderstaand deel). 

 

Belastingcombinaties voor buitengewone ontwerpsituaties 

De belastingcombinatie is: 
𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿	 +	𝐴-3  

EN 1990 §6.4.3.3, 
Vergelijking. 
6.11b  

Definitie van stootscenario's 
Stootsscenario's omvatten omtrek kolommen langs verkeersrijstroken. In dit voorbeeld 
zijn zowel lange (langs verticale rijbaan - zie Figuur 54) en korte (langs horizontale rijbaan 
- zie Figuur 54) gevels blootgesteld. 
De botsing geeft aanleiding tot een botskracht die componenten parallel en loodrecht 
op de rijrichting heeft. In het ontwerpproces kunnen de twee componenten als 
onafhankelijk worden beschouwd, d.w.z. dat de twee componenten niet gelijktijdig 
mogen worden toegepast. 
Aannames voor de gevolgen: 

• Blootgestelde kolommen: eerste verdieping (C1-C5 - zie Figuur 54 en Figuur 55) 
• Stoot punt: 1,5m 
• Stootkracht (zie Tabel 26) 

De stootbelastingen worden berekend met behulp van gegevens uit tabel 4.1 van (EN 
1991-1-7 2006), rekening houdend met het geval: Autosnelwegen en landelijke 
hoofdwegen. 
 
Constructieve analyse 

• Een lineaire elastische analyse wordt uitgevoerd op een volledig 3D model met behulp 
van SAP2000 software. De doorsneden van de constructieve elementen voortvloeien uit 
het initiële ontwerp (persistente en seismische ontwerpsituaties). De 
aanvaardingscriteria worden gegeven in termen van unity checks (UC's) voor uitsluitend 
buitengewone combinaties. 

•  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN 1991-1-7 
2006 



Uitgewerkt 
voorbeeld 
I.1.1 / CS/S 
 

Ontwerp voor stootbelasting volgens equivalente statische aanpak - CS/S 2 of 3 pagina's 
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Tabel 26. Slootkrachten voor lineaire statische analyse – CS/S 

Geval Fdx (kN) Fdy (kN) 

C1 1000 500 
500 1000 

C2 1000 500 
C3 1000 500 
C4 1000 500 

 

 

 

 
Figuur 54. Wegontwerp Figuur 55. Aanzichten met botsrichting 

voor elke rijstrook 
 

 

Resultaten 
Tabel 27. Resultaten van de lineaire statische analyse 

geval Doorsnede 
Stoot 
kracht 
(kN) 

As Steunpunt N (kNm) M (kNm) Uc 
(-) 

Kritische 
stootkracht 

** (kN) 

C1 HEB550 

1000 Sterk Inklemming 1048 670 0.48 2700 
500 Zwak Inklemming 1053 230 0.66 800 
500 Sterk Inklemming * 

1000 Zwak Inklemming 1074 625 1.31 - 

C2 HEB500 
1000 Sterk Inklemming 2218 677 0.90 1250 
500 Zwak Inklemming 2216 342 1.04 - 

C3 HEB500 
1000 Sterk Inklemming 2229 681 0.9 1250 
500 Zwak Inklemming 2238 342 1.05 - 

C4 HEB500 
1000 Sterk Inklemming 591 755 0.63 1300 

500 Zwak Inklemming 647 339 0.74 700 

C5 HEB500 
1000 Sterk Inklemming 1687 787 0.86 1800 
500 Zwak Inklemming 1696 340 0.95 550 

 

 

* Het scenario is minder veeleisend aangezien de kolom reeds werd geverifieerd voor 
dezelfde stootbelasting die toegepast is voor de zwakke as van de doorsnede. 
** Stootkracht die het bezwijken van de kolom veroorzaakt (Uc=1) 

 

C1

C2

C3

Fdx

Fdy

Fdy

Fdx

Fdx

Fdy

C1 C4Fdx

FdyFdy

Fdx

Fdy

Fdx C5
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Conclusie  

• Zes van de negen scenario's voldoen aan het UC-criterium, wat tot een goed 
ontwerp resulteert. 

• Drie van de negen stootscenario's resulteren in capaciteitsoverschrijding. De 
resultaten kunnen echter conservatief zijn, aangezien deze zijn verkregen met 
behulp van een vereenvoudigde statische analyse. Daarom kan voor de 
verificaties waaraan met deze aanpak niet wordt voldaan, in plaats daarvan 
een capaciteitsbeoordeling met meer verfijnde benaderingen worden gebruikt 
(zie Werkvoorbeeld (W.E. ) I.1.2 / CS/S). 

• Om de gevolgen te beperken, kan het gevaar worden voorkomen of 
weggenomen (zie paragraaf 4.2.1). 

• Om het ontwerp en de reactie op stootbelasting te verbeteren, kunnen andere 
maatregelen worden genomen: 

o Goedkeuring van hogere staalsoort voor kolommen; 
o Oriëntatie van de kolommen om de weerstand tegen stootbelastingen 

te maximaliseren 

Stroomschema 
Figuur 3 – Box 
B.4 è 
Einde van het 
ontwerp 

 Stroomschema 
Figuur 3 – Box 
B.5 è 
Box B.II OR Box 
B.6 
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8.7.1.2 Vereenvoudigde dynamische benadering (CS/S) 

 
Uitgewerkt voorbeeld 

Titel Ontwerpen voor stootbelasting volgens een vereenvoudigde 
dynamische aanpak 1 of 3 pagina’s 

Constructie Composiet constructie in seismische 
zones 

Made by UPT 

Datum: 06/2021 
 Document ref.  I.1.2 / CS/S 

 Voorbeeld: Ontwerp voor stootbelasting van omtrek-kolommen van de eerste 
verdieping in een composiet constructie in seismische zone met behulp van de 
Vereenvoudigde dynamische benadering 

Ontwerp 
handleiding 
§ 4.2.2.2 

  

Basisgegevens van de constructie 
- Voor geometrie, doorsneden en materialen, zie paragraaf 8.2. 

Ontwerp 
handleiding  
§ 8.2. 

Belastingen voor buitengewone ontwerpsituatie 

De volgende belastingen worden overwogen: 
• Permanente belastingen DL (zie Tabel 11); 
• Veranderlijke belastingen LL (zie Tabel 11 voor CS/S-structuur); 
• Buitengewone belastingen AEd (zie onderstaand deel). 

 

Belastingcombinaties voor buitengewone ontwerpsituaties 

De belastingcombinatie is: 
𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿	 +	𝐴-3  

EN 1990 §6.4.3.3, 
Vergelijking. 
6.11b 

Definitie van stootscenario's 
De stootscenario's omvatten omtrek-kolommen langs rijstroken, zoals eerder 
gedefinieerd in W.E. I.1.1 / CS/S. In dit voorbeeld wordt echter één scenario uitgewerkt, 
namelijk kolom C1 (UF = 1,31), botsing op de zwakke as, die de hoogste UC heeft volgens 
het equivalente ontwerp van de statische benadering - zie Tabel 26, W.E. I.1.1 / CS/S 
voor de in aanmerking genomen krachten. 

W.E. I.1.1 / CS/S  

Constructieve analyse 

Er wordt een niet-lineaire dynamische analyse uitgevoerd op één enkele kolom 
(geïsoleerd van de structuur) met behulp van SAP2000 software. 

De botsrichting is langs de zwakke as, vergelijkbaar met de toepassing van kracht F dx, 
uitgaande van een voertuigsnelheid en -massa van respectievelijk v r= 90 km/h en  
m=3,5 ton. 

De kolom is gemaakt van staal HEB500, S355, en is 4,0 m hoog. De kolom wordt 
geïsoleerd en heeft de volgende randvoorwaarden: 

• De kolomvoet is vast; 
• Bovenkant van de kolom zijn in alle vrijheidsgraden gefixeerd, behalve de 

verticale verplaatsing is vrij. 

De analyse wordt in twee stappen uitgevoerd: 

1st stap: verticale knikkracht overeenkomend met de top van de kolom verkregen uit 
de statische analyse in de buitengewone combinatie (𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿) wordt statisch 
toegepast als een axiale drukkracht. 

2nd stap: de botskracht wordt dwars op de richting van de zwakke as uitgeoefend met 
behulp van een dynamische niet-lineaire analyse en een harde stootaanpak als volgt: 
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Berekening  

𝑭 = 𝒗𝒓√𝒌 ⋅ 𝒎 EN1991-1-7, 
formule C.1 

waarin vr de stootsnelheid is, m de massa en K de stijfheid van het botsobject. 
 
De parameters worden berekend op basis van hetzelfde type weg (autosnelwegen en 
nationale hoofdwegen):  

 

K= 300 kN/m = 300000 N/m  EN1991-1-7 
vr= 90 km/h = 25 m/s Hypothese 
m = 3500 kg Hypothese 

Dit resulteert in: 
𝐹 = 𝑣'√𝑘 ⋅ 𝑚 = 22.2√300000 ⋅ 3500 = 720	𝑘𝑁 

 

Opmerking: Als de botskracht wordt versterkt met de aanbevolen waarde van DLF (DLF= 
1,4), is de hierboven berekende equivalente dynamische botskracht, Fequiv , vergelijkbaar 
met die in de statische analyse wordt toegepast (zie W.E I.1.1 / CS/S): 
 

𝐹CW!<4 = 720 ∙ 1.4 = 	1008	𝑘𝑁 
 
In de dynamische analyse wordt de kracht uitgeoefend met behulp van een 
hellingsfunctie met een stijging en een duur van: 
 

Formule (4.1.5) 
van 
(Vrouwenvelder 
et al., 2005) 

Δt	= (𝑘/𝑚 = (300000/3500 = 0.108 s 
 

EN1991-1-7 

De totale duur van de dynamische analyse is één seconde (langer dan de duur van de 
hellingsfunctie Δt), om na te gaan of de kolom stabiel blijft nadat de hellingsfunctie is 
beëindigd. 

Het niet-lineaire gedrag wordt gemodelleerd met plastische scharnieren aan de uiteinde 
van de kolom en op het stootpunt met P-M2-M3 interactie. De plastische scharnieren 
worden gemodelleerd met vezels. 

SAP2000 

De DIF-formulering voor warmgewalst staal met een vloeigrens tot 420 N/mm2 kan 
worden uitgedrukt volgens (CEB 1988) methode. 
De reksnelheid (�̇�) wordt verkregen door een iteratieve procedure. In de eerste iteratie 
wordt de verhouding tussen de specifieke vervorming en de tijd tot het punt waarop de 
vervorming optreedt, berekend op basis van de analyseresultaten zonder toepassing van 
een DIF. Daarna wordt de analyse opnieuw uitgevoerd met de gewijzigde 
materiaaleigenschappen door een DIF toe te passen, gevolgd door een herberekening 
van de DIF. Als de nieuwe DIF-waarden vergelijkbaar zijn met die van de vorige stap 
(convergentie), zijn geen verdere iteraties nodig. 
 

DIF =
𝑓3#
𝑓#

= 1 +
6.0
𝑓#
ln

𝜀̇
5 × 106X

 

DIF =
𝑓3!
𝑓!

= 1 +
7.0
𝑓!
𝑙𝑛

𝜀̇
5 × 106X

 

 
Aan het eind van het iteratieve proces verkrijgt men een waarde DIF (f y) die gelijk is 
1,118. 
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Resultaten 
De kolom kan de botskracht weerstaan, maar met een beginnende plastische 
vervormingen op het stootpunt 0,054% (normale rek), 0,073% aan de onderzijde en 
0,036% aan de bovenzijde van de kolom. 
Het tijdsverloop van de zijdelingse verplaatsing van de kolom op het stootpunt wordt in 
de onderstaande figuur weergegeven. De horizontale piek verplaatsing is 29,12 mm, met 
een restvervorming van 16,47 mm. 
 

 
 

Figuur 56. Tijdsverloop van de zijdelingse verplaatsing op het 
stootpunt – CS S 

Figuur 57. Plastic 
scharnieren - CS S 

 

 

 
Conclusie 

 

De toepassing van een equivalente statische benadering (W.E. I.1.1 / CS/S) gaf aan dat 
de unity check groter is dan 1 èeen herontwerp nodig is. Indien men echter plastische 
vervormingen in de kolom laat ontstaan, wordt het ontwerp aanvaardbaar door 
toepassing van een vereenvoudigde dynamische benadering èeinde ontwerp 

Stroomschema 
Figuur 3 – Box 
B.6 è 
End of design 
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8.7.1.3 Volledig dynamische benadering (CS/S) 

 
Uitgewerkt voorbeeld 

Titel Ontwerpen voor stootbelasting met volledig dynamische 
beandering  1 of 4 pagina’s 

Construcies Composiet constructies in seimische 
zones 

Gemaakt 
door 

UPT 
Datum: 06/2021 

 Document ref.  I.1.3 / CS/S 
 

Voorbeeld: Ontwerp voor stootbelasting van omtrek-kolommen van de eerste 
verdieping in een composiet constructie in seismische zone met behulp van de 
volledig dynamische benadering 

Ontwerp- 
handboek 
§ 4.2.2.3 

  

Basisgegevens van de constructie 
Voor geometrie, doorsneden en materialen, zie paragraaf 8.2. 

Ontwerp- 
handboek 
§ 8.2. 

Belastingen voor buitengewone ontwerpsituatie 

De volgende belastingen worden overwogen: 
• Permanente belastingen DL (zie Tabel 11); 
• Veranderlijke belastingen LL (zie Tabel 11 voor CS/S-structuur); 

Buitengewone belastingen AEd (zie onderstaand deel). 

 

Belastingcombinaties voor buitengewone ontwerpsituaties 

De belastingcombinatie is: 
𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿	 +	𝐴-3  

 
 
EN 1990 
§6.4.3.3, 
Vergelijking.  
6.11b 

Definitie van stootscenario's 
• Voor de definitie van de stootscenario's, zie voorbeeld W.E. I.1.1 / CS/S, met 

specifieke details gerapporteerd in W.E. I.1.2 / CS/S. 
• De stootparameters zijn berekend voor hetzelfde type weg (autosnelwegen en 

nationale hoofdwegen): 

 
W.E. I.1.1 / CS/S 
and W.E. I.1.2 / 
CS/S 

K= 300 kN/m = 300000 N/m - stijfheid van het botsende object; EN 1991-1-7 
vr= 90 km/h = 25 m/s - botssnelheid;  
m = 3500 kg - Stootmassa  

Constructieve analyse 

Om een complex constructieve gedrag te analyseren, zoals een objectbotsing gevolgd 
door scheiding van constructieve elementen en mogelijke instorting, werd de botsing 
met een voertuig expliciet gemodelleerd. Een niet-lineaire dynamische analyse werd 
uitgevoerd op een volledig 3D-model met behulp van de ELS-software. 

ELS gebruikt een niet-lineaire oplosser gebaseerd op AEM (Tagel-Din and Meguro, 
2000) en maakt de automatische detectie en berekening mogelijk van verharding,  
bezwijken van materialen, scheiding van elementen, contact bij stoot, knikken,   
scheurgroei, membraanwerking, en P-Δ  effecten.   
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Bij de AEM-modelleertechniek worden de constructie-elementen gemodelleerd als 
kleine vaste elementen verbonden door normaal- en afschuifveren die de 
constitutieve wet van het overeenkomstige materiaal volgen (inclusief plastisch 
gedrag, scheiding, contact). Nadat de scheidingsrek is bereikt, worden de veren 
verwijderd. Als de gescheiden elementen met elkaar in contact komen, worden veren 
gegenereerd aan het oppervlak van de elementen die naar elkaar toe worden 
gedwongen (Applied Science International, 2021). 
Kolommen en liggers werden gedefinieerd als massieve objecten met een constante I/ 
H doorsnede. De objecten werden gediscretiseerd in kleine vaste elementen, 
waardoor 25 sets van veren op elk oppervlak werden gegenereerd. 
Verbindingselementen werden gebruikt om verticale en horizontale trekbanden 
(verankerd aan de omtrek kolommen) te modelleren. De eigenschappen van de ligger-
kolom verbindingen werden gemodelleerd met 8-knooppunt objecten voor kopplaten 
en individuele veren voor elke bout. Scharnierende verbindingen werden gedefinieerd 
door de secundaire liggers met de hoofdliggers te verbinden met alleen de veren die 
de bouten representeren. De kolomvoetverbindingen werden als vast beschouwd. 
Gewapende betonnen platen werden gemodelleerd als massieve betonnen elementen 
met stalen veren ter hoogte van de wapening. Veren simuleerden ook de 
verbindingsstukken tussen de liggers en de RC vloer. 
Om rekening te houden met de traagheidseffecten werden de vloeren belast op 
permanente en veranderlijke belastingen met behulp van massa-eenheden, die de 
traagheidseffecten beter simuleren dan de belastingstoewijzingen. 
 

 
 

Figuur 58. CS/S structure model (general view and connection detail) 

Om de nauwkeurigheid van het AEM-model te verbeteren, werd een er fijne 
elementtype toegepast op de constructie elementen en verbindingen die bijdragen tot 
de herverdelingscapaciteit van de belasting. De validatie werd uitgevoerd aan de hand 
van relevante experimentele gegevens van proeven met verbindingen (zie Figuur 59). 
Zo toont Figuur 59a de kracht-verplaatsingskrommen van een kolomverliesscenario uit 
een experiment en de overeenkomstige numerieke voorspelling in ELS, terwijl figuur 
59b de hysteretische en backbone-krommen van de proeven op verbindingen tussen 
liggers en kolommen toont. Op basis van deze twee vergelijkingen wordt de 
nauwkeurigheid van het numerieke model bij het reproduceren van de respons van de 
constructie als voldoende beschouwd. 
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a) b) 
Figuur 59 Validatie van het systeem bij CODEC-tests en validatie van de verbindingen bij Equal 

joints-tests: a) kracht-verplaatsing in een kolomverliesscenario (Dinu et al., 2016) 
hysteretische krommen van ligger kolom verbindingen (Landolfo et al., 2018) 

De analyse wordt in twee stappen uitgevoerd. 

1st stap: permanente en veranderlijke belastingen worden op de constructie 
uitgeoefend in een statische niet-lineaire analyse 

2nd stap: het botsende object botst tegen de C2-kolom in een dynamische niet-
lineaire analyse. 

Aannames voor modeleffecten 
Het botsend object (d.w.z. het voertuig) mag alleen op het horizontale vlak glijden, op 
een hoogte van 1,5 m, en heeft een massa van 3,5 ton. De beginsnelheid van het 
voorwerp bedraagt 25 m/s. Het stootlichaam bestaat uit een contactplaat, een plaat 
met toegewezen massa, en axiale veren ertussen. De hoogte van de contactzone 
tussen de vrachtwagen en de kolom moet gelijk zijn aan 0,6 m. De stijfheid van 300 
kN/m wordt gemodelleerd door middel van elastische veren. 
 

    
Figuur 60. Botsend object dat naar de kolom toe beweegt 
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Resultaten 

   
a) b) c) 

Figuur 61. Resultaten voor de getroffen kolom: a) rek; b) vervormingen; c) horizontale 
grondreactiekracht (oranje) en horizontale verplaatsing op het stootpunt (blauw) 

De resultaten tonen beperkte plastische vervormingen in de getroffen kolom, met een 
maximale zijdelingse verplaatsing van 10,6 mm. 

 

 

Conclusies  

 
Figuur 62. Zijwaartse verplaatsing in de tijd - vergelijking van dynamische benaderingen 

 

 

Vergeleken met de W.E. I.1.2 / CS/S resulteert de volledig dynamische benadering in 
minder vervorming (zoals weergegeven in Figuur 62), aangezien rekening wordt 
gehouden met de remmende werking van de aangrenzende constructie (met name de 
verticale remmende werking) en de "reële" stijgingsfunctie van de botskracht minder 
steil is dan die wordt toegepast bij de vereenvoudigde dynamische benadering.  
Merk op dat het expliciet in aanmerking nemen van de interactie tussen botsingsobject 
en constructie tot veel hogere eisen kan leiden dan gewoonlijk het geval is bij een 
vereenvoudigde dynamische analyse (Dubina et al., 2019). 
 

Stroomschema 
Figuur 3 – Box 
B.6 è 
Einde van het 
ontwerp 
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8.7.1.4  Equivalente statische benadering (CS/NS) 

 
Uitgewerkt voorbeeld 

Titel Ontwerpen voor stootbelasting met equivalente statische 
benadering  

1 of 3 pagina’s 
 

Constructie composiet constructie in niet-seismische 
zone 

Gemaakt 
door AM Datum: 06/2021 

 Document ref.  I.1.4 / CS/NS 
 

Voorbeeld: Ontwerp voor stootbelasting van omtrek kolommen op de eerste 
verdieping in een composiet constructie in niet-seismische zone met behulp van de 
equivalente statische benadering 

Ontwerp 
handboek 
§ 4.2.2.1 

Dit voorbeeld geeft informatie over het ontwerp tegen stootbelasting als gevolg van 
een accidentele botsing van een voertuig. 

 

Basisgegevens van de constructie 
• Voor geometrie, doorsneden en materialen, zie paragraaf 8.2. 

Ontwerp 
handboek  
§ 8.2. 

Belastingen voor buitengewone ontwerpsituatie 

De volgende belastingen worden overwogen: 
• Permanente belastingen DL (zie Tabel 11); 
• Veranderlijke belastingen LL (zie Tabel 11 voor CS/S-structuur); 
• Buitengewone belastingen AEd (zie onderstaand deel). 

 

Belastingcombinaties voor buitengewone ontwerpsituaties 

De belastinscombinatie is: 
𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿	 +	𝐴-3  

EN 1990 
§6.4.3.3,  
Vergelijking. 
6.11b 

Definitie van stootscenario's 
Stootscenario's omvatten omtrek kolommen langs twee rijbanen (zie Figuur 63). In dit 
voorbeeld worden zowel de lange gevel als de korte gevel blootgesteld. 
De botsing geeft aanleiding tot een botskracht die componenten parallel en loodrecht 
op de rijrichting heeft. 
Elke botsrichting (korte zijde - geval A, lange zijde - geval B) resulteert in twee 
belastingssituaties (overeenkomstig de verkeersstroom) voor de kolommen die zich op 
de begane grond van het gebouw bevinden, d.w.z. één langs de rijbaan en één 
loodrecht op de rijbaan. De plaats van de kolommen die in de analyse in aanmerking 
zijn genomen is weergegeven in Figuur 63. 

  
Figuur 63. Schematische weergave van de kolommen, de rijbanen en de positie van de 

kolommen tijdens de botsing 
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De stootbelastingen zijn berekend met behulp van tabel 4.1 van EN 1991-1-7, 
rekening houdend met het geval Landwegen in landelijk gebied. 
 

Tabel 28. Botskrachten voor lineaire statische analyse CS NS 

Case Fdx (kN) Fdy (kN) 
A.1 750 375 
A.2 750 375 
B.1 375 750 
B.2 375 750 

 

EN 1991-1-7, 
2006 

Constructieve analyse 
De lineaire elastische analyse wordt uitgevoerd op een volledig 3D model met behulp 
van de software SCIA® . In een eerste stap voortvloeien de doorsneden van de staven 
van het oorspronkelijke ontwerp (persistente ontwerpsituatie). In een tweede stap 
wordt het gebruik van composiet kolommen in plaats van stalen kolommen 
overwogen; de composietkolommen worden ontworpen met behulp van de software 
A3C ®(zie de geselecteerde doorsnede hieronder). De hier gerapporteerde criteria 
worden alleen voor buitengewone combinaties in termen van unity checks (UC's) 
gegeven. 

 

 

Details van de composiet kolommen 
• Staal doorsnede - HE200M 
• Beton klasse - C30/37 
• Wapeningsstaal (A500) - φ20 

mm/ φ6 mm 

 

 

Resultaten 
Tabel 29. Resultaten van lineaire statische analyse voor stootbelastingen op stalen kolommen 

Geval Doorsnede 
Belasting 

Onderstening 
UC (-) 

Fdx (kN) Fdy (kN) S355 S460 

A.1 HD 360x162 750 375 
Fixed 1.30 0.91 

Hinged 1.50 1.05 

A.2 HD 360x162 750 375 
Fixed 1.08 0.78 

Hinged 1.23 0.92 

B.1 HD 360x162 375 750 Fixed 1.29 0.98 
Hinged 1.54 1.17 

B.2 HD 360x162 375 750 Fixed 1.45 1.10 
Hinged 1.72 1.30 

Tabel 30. Resultaten van de lineaire statische analyse voor stootbelastingen op composiet 
kolommen 

Geval 
Belasting 

Onderstening UC (-) 
S355 Fdx (kN) Fdy (kN) 

A.1 750 375 Hinged 2.63 
A.2 750 375 Hinged 2.04 
B.1 375 750 Hinged 2.25 
B.2 375 750 Hinged 2.34 
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Conclusies 
• Standaard stalen kolommen 

 

De resultaten voor de kolommen van staalsoort S355 tonen een overschrijding van de 
vloeigrens voor zowel gependelde als vaste condities met UC's tot 1,72. 

Bij gebruik van de staalsoort S460 wordt een aanzienlijke verbetering van de unity 
checks waargenomen 

Stroomschema 
Figuur 3 – Box 
B.5 è 
Box B.II OR Box 
B.6 

• Staal-beton kolommen 

Bij de composietkolommen zijn de unity checks aanzienlijk hoger. Dit heeft 
voornamelijk te maken met het voorontwerp van de profielen en de 
randvoorwaarden. Bij het voorontwerp van de kolommen is uitgegaan van dezelfde 
capaciteit als de stalen kolommen en scharnierende steunpunten aan beide uiteinden 
(de stalen dwarsdoorsneden die voor de composietelementen worden gebruikt zijn 
aanzienlijk kleiner). Wanneer een stootbelasting wordt uitgeoefend (uitgaande van 
een equivalente statische benadering), zal het element worden belast op buigend 
moment die voor een groot deel door het stalen profiel zal worden opgenomen 
wanneer het gaat om de composiet doorsnede (ongeveer 65% tot 70%). Hierdoor 
vertonen de composietkolommen een hogere unity check voor de stootanalyse. 

Geconcludeerd wordt dat, voor de stalen kolommen, indien bij het standaardontwerp 
wordt uitgegaan van een bezettingsgraad van ongeveer 60% tot 65%, de kolommen 
nog steeds de stootbelasting kunnen dragen (statische benadering), ervan uitgaande 
dat de steunen aan de onderzijde vast blijven. 

Er wordt aan herinnerd dat in dit voorbeeld rekening werd gehouden met minder 
veeleisende wegomstandigheden voor botsingen met betrekking tot W.E. I.1.1 / CS/S  

Zoals eerder is aangetoond, is de belangrijkste verbetering die kan worden 
aangebracht is het verhogen van de staalsoort tot S460; hierdoor vertonen de 
kolommen in de meeste gevallen een beter gedrag. Er kunnen ook andere maatregelen 
worden genomen om de reactie op de stootbelasting te verbeteren: 

• Oriënteer de kolommen om de weerstand tegen stoten te maximaliseren; 
• Vergroot de doorsnede; 
• Ontwerp de eindverbindingen van de kolommen met een hogere stijfheid en 

weerstand (d.w.z. vaste (starre) kolomvoeten); 
• Gebruik van composiet kolommen, om een optimale oplossing te bereiken in 

termen van afmetingen, gebruikte staalsoort, gebruikt beton; 
• Er kunnen meer geavanceerde benaderingen worden gebruikt om de 

capaciteit nauwkeuriger te beoordelen. 
 

Stroomschema 
Figuur 3 – Box 
B.5 è 
Box B.II OR Box 
B.6 



Uitgewerkt 
voorbeeld 
I.2.1 / CS/NS 

 

Ontwerpen voor externe ontploffing met behulp van de equivalente SDOF-benadering– 
CS/NS 1 of 5 pagina’s  

 

115 

8.7.2 Explosies 
8.7.2.1 Externe explosies 

8.7.2.1.1 Equivalente SDOF benadering (CS/NS) 

 
Uitgewerkt voorbeeld 

Title Ontwerpen voor externe explosies met behulp van de 
equivalente SDOF-benadering 1 of 5 pagina’s 

Constructie composiet constructie in een niet-
seismische zone  

Gemaakt 
door 

AM 
Datum: 06/2021 

 Document ref. I.2.1 / CS/NS 
 

Voorbeeld: Ontwerpen voor externe explosies van omtrek-kolommen van een 
composiet constructie in een niet-seismische zone met behulp van de equivalente 
SDOF-benadering 

Ontwerp 
handboek,  
§ 4.3.2.2 

Dit voorbeeld geeft informatie over de constructie tegen explosies als gevolg van een 
buitengewone externe ontploffing. 

 

Basisgegevens van de constructie 
• Voor geometrie, doorsneden en materialen, zie paragraaf 8.2 voor de stalen 

kolom en W.E. I.1.4 / CS/NS voor de composiet kolom. 

Ontwerp 
handboek,  
§ 8.2. 

Belasting voor buitengewone ontwerpsituatie 
De volgende belasting wordt overwogen: 

• ontploffingsbelasting AEd (zie paragraaf hieronder). 

 

Definitie van ontploffingsscenario 
De kolom die in de analyse in aanmerking wordt genomen, is een omtrek kolom die 
zich in het midden van de langste gevel van het gebouw bevindt - zie Figuur 64. 
In het ontploffingsscenario wordt ervan uitgegaan dat een auto op een afstand van 20 
m van de kolom wordt geplaatst en een explosieve lading van 100 kg TNT (of een 
gelijkwaardig explosief) aan boord heeft. 
De explosie wordt gedefinieerd als een explosie in de vrije lucht met een vrije hoogte 
vanaf de grond van 1 m. 

 

 
Figuur 64. Planaanzicht van de kolommen onder ontploffingsbelasting – CS/NS 

Constructieve analyse 
Er wordt een lineair-elastische analyse uitgevoerd met behulp van de vereenvoudigde 
dynamische benadering zoals beschreven in paragraaf 4.3.2.2. 

 

  
  

R = 20 m 
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Berekening 
Constructieve belastingen 
De eerste stap bestaat uit het bepalen van de dynamische piekdruk door de Geschaalde 
afstand (Z), de afstand tot de straalbron (Rh) en de invalshoek (αi) te berekenen 
volgens het eerder bepaalde scenario. 
 

 

TNT-equivalent massa 
van de explosieve 
lading 

𝑊 = 100	𝑘𝑔 
 

Stand-off afstand 𝑅 = 20	𝑚  
Hoogte van de explosie 𝐻& = 1	𝑚  

Geschaalde afstand 𝑍 =
𝑅

𝑊
7
F
=

20

100
7
F
= 4.309	

𝑚

𝑘𝑔
7
F

  

Afstand van 
explosiebron 𝑅Y = v𝑅5 +𝐻&5 = (205 + 15 = 20.025	𝑚  

Hoek van inval 𝛼< = 𝑡𝑎𝑛67 �
𝐻&

𝑊
7
F
� = 𝑡𝑎𝑛67 �

1

100
7
F
� = 12.158( 

 

Met behulp van de voorgaande waarden worden de gegevens die nodig zijn om de druk 
en de aanvullende parameters te bepalen, berekend aan de hand van (Kingery and 
Bulmash 1984). Er kunnen ook andere hulpmiddelen worden gebruikt (bijv,(UN 
SaferGuard n.d.)) zoals de grafiek in Figuur 15 in paragraaf 4.3.2.1. 

Ontwerp 
handboek, 
§ 4.3.2.1, Figuur 
15 

Incident druk 𝑃*( = 56.44	𝑘𝑃𝑎  
Incident impuls 𝐼* = 313.71	𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠  
Gereflecteerde druk 𝑃' = 137.37	𝑘𝑃𝑎  
Gereflecteerde impuls 𝐼' = 688.09	𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠  
Aankomst tijd 𝑡0 = 30.29	𝑚𝑠.𝑊

7
F = 140.59	𝑚𝑠  

Positieve fase duur 𝑡+ = 16.49	𝑚𝑠  
 
Golflengte 

𝐿Z = 0.4	
𝑚

𝑘𝑔
7
F

  

Schoksnelheid 𝑈 = 413.93	
𝑚
𝑠

  

Opmerking: Het verschil tussen het gebruik van de UN Saferguard-website en Figuur 
15  van paragraaf 4.3.2.1 zit in de schaling van de parameters. Bij gebruik van de UN 
SaferGuard-website zijn de waarden al geschaald (W1/3 ). Alleen de golflengte werd 
verkregen uit Figuur 15 en die moet worden geschaald. Wanneer Figuur 15 wordt 
gebruikt, hoeven alleen de waarden voor de tijdsintervallen, impulsen en golflengte te 
worden geschaald (d.w.z. vermenigvuldigd met W 1/3). 

 

Uitgaande van de eerder bepaalde invallende druk (Pso), worden de geluidssnelheid (Cr) 
en de dynamische piekdruk (q) verkregen met behulp van de grafieken: Figuur 16 en 
Figuur 17 van paragraaf 4.3.2.1.  

Ontwerp 
handboek, § 
4.3.2.1, Figuur 16 
and Figuur 17 

 
Geluidssnelheid 𝐶' = 0.38	

𝑚
𝑚𝑠

  

Piek dynamische druk 𝑞 = 8.5	𝑘𝑃𝑎  
Daarna moeten de fictieve gereduceerde tijdsintervallen worden berekend. Dit proces 
is noodzakelijk sinds de explosiegolf en de formulering aanvankelijk waren 
gedefinieerd voor een oneindig reflecterend oppervlak. 

 

Fictieve positieve fase 
duur 𝑡+) = 2

𝐼*
𝑃*(

= 2 ×
313.71
56.44

= 11.12	𝑚𝑠  
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Fictieve duur voor de 
gereflecteerde golf 𝑡') = 2

𝐼'
𝑃'
= 2 ×

688.09
137.37

= 10.02	𝑚𝑠  

Hoogte van het 
element ℎ* = 4	𝑚 Hoogte van de 

kolom 
Breedte van de muur 𝑤* = 4	𝑚  Aannamen 
Weerstandscoëfficiënt 𝐶H = 1  
Kleinste afmeting 
(hoogte versus breedte) 𝑠3 = min �ℎ*,

𝑤*
2
� = min d4,

4
2g

= 2	𝑚 
 

Grootste afmeting 
(hoogte versus breedte) 𝑙3 = max �ℎ*,

𝑤*
2
� = max d4,

4
2g

= 4	𝑚 
 

Verhouding (kleinste / 
grootste) 𝑟*.A =

𝑠3
𝑙3
=
2
4
= 0.5  

 
Tijd 𝑡& =

4𝑠3
(1 + 𝑟*.A)𝐶'

=
4 × 2

(1 + 0.5) × 0.38
= 14.04	𝑚𝑠  

Piekdruk op de muur 𝑃 = 𝑃*( + 𝑞. 𝐶H = 56.44 + 8.5 × 1 = 64.94	𝑘𝑃𝑎  
SDOF-benadering  
De eerste stap bij de toepassing van de SDOF-methode bestaat uit de berekening van 
de gelijkmatige verdeelde belasting (Fd) en de puntlast (Fp) die door de explosie op de 
kolom wordt veroorzaakt. 

 

Gereflecteerd druk 𝑃' = 137.37	𝑘𝑃𝑎  
Hoogte van de kolom ℎ& = 4	𝑚  
Breedte van het paneel 
vóór de kolom 

𝑤> = 5	𝑚  

Fictieve duur van de 
gereflecteerde golf 

𝑡') = 10.02	𝑚𝑠  

Eigen gewicht van de 
kolom (staal; 
composiet) 

𝐺& = (1.834		; 	4.721)	
𝑘𝑁
𝑚

 
 

Verdeelde belasting van 
de explosie op de 
kolom 

𝐹3 = 𝑃'𝑤> = 137.37 × 5 = 686.85	
𝑘𝑁
𝑚

 
 

Puntlast op de kolom 𝐹> = 𝐹3ℎ& = 686.85 × 4 = 2747.4	𝑘𝑁  
Er wordt uitgegaan van een eerste voorstel van td/T = 2/3 (verhouding tussen de duur 
van de gereflecteerde golf en de periode), zodat een DLF kan worden beschouwd door 
gebruik te maken van Figuur 152 uit Annex A.6.2. 

Figuur 152 § 0 

Dynamische 
belastingsfactor 𝐷𝐿𝐹 = 1.45  

Het maximaal moment dat overeenkomt met de belasting, rekening houdend met de 
DLF, kan worden berekend, samen met de verschillende eigenschappen van de 
doorsneden (zie Tabel 152 in bijlage A.5.1). 

Tabel 152§A.5.1 

Belastingsfactor 𝐾. = 0.64  
Massafactor 𝐾L = 0.50  
Voor de stalen kolom:  
Weerstandsmoment 𝑊>A.& = 3162	𝑐𝑚F  
Traagheid 𝐼& = 51890	𝑐𝑚[  
Voor de composiet kolom:  
Stijfheid 𝐸. 𝐼C)) = 44350.87	𝑘𝑁𝑚5  
Maximaal 
momentweerstand 

𝑀D3.&> = 632.85	𝑘𝑁𝑚  

Dynamische 
stijgingsfactor 𝐷𝐼𝐹 = 1.2  
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Rekgrens staal 𝑓# = 355	𝑀𝑃𝑎  
Staal 
Elasticiteitsmodulus 𝐸 = 210	𝐺𝑃𝑎  

Kolomstijfheid (Staal; Composiet)  

Kc	=	 d
384E.Ic
5hc3

;
384E.Ieff
5hc3

g = {
384×210×106×51890×10-8

5×43
;
384×44350.87

5×43
	| 

𝐾& 	= (130762.8		; 		53221.04)	
𝑘𝑁
𝑚

 

Maximaal momentweerstand (Staal; Composiet)  

𝑀D3 = w𝑊>A.& . 𝑓# . 𝐷𝐼𝐹	; 	𝑀D3.&>. 𝐷𝐼𝐹x 
=(3162 × 106c × 355 × 10F × 1.2	; 		632.85 × 1.2) 

𝑀D3 	= (1347.01		; 		759.42)	𝑘𝑁𝑚 

Maximaal moment 𝑀/01 =
𝐹>. ℎ&
8

𝐷𝐿𝐹 =
2747.4 × 4

8
× 1.45

= 1991.87	𝑘𝑁.𝑚 

 

Effectieve massa (Staal; Composiet)  

𝑀C =
𝐺& . ℎ& . 𝐾L

𝑔
=
(1.834		; 		4.721) × 4 × 0.50

9.81
	= (374.03		; 		962.82)	𝑘𝑔 

Effectieve stijfheid (Staal; Composiet)  

𝐾C = 𝐾&𝐾. = (130762.8		; 		53221.04) × 0.64 = (83688.19		; 		34061.47)	
𝑘𝑁
𝑚

 

Trillingstijd (Staal; Composiet)  
 

𝑇& = 2𝜋¤
𝑀C

𝐾C
= 2 × 𝜋¤

(374.03; 962.82)
(83688.19; 34061.47)

= (0.01; 0.03)	𝑠 

Verhouding (Staal; 
Composite) 

𝑡')
𝑇&

=
10.02

(13.28; 33.41)
= (0.75		; 		0.30)  

De nieuwe bepaalde verhouding maakt een tweede, preciezere iteratie mogelijk.  
Tweede interactie  
(Staal; Composiet) 𝐷𝐿𝐹 = (1.30		; 		1.80)  

Maximale momentweerstand (Staal; Composiet)  

𝑀/01 =
𝐹>. ℎ&
8

𝐷𝐿𝐹 =
2747.4 × 4

8
× (1.30		; 		1.80) = (1785.81		; 		2472.66)	𝑘𝑁𝑚 

Weerstand (Staal; Composiet)  

𝑅/ =
8(2𝑀D3)

ℎ&
=
8 × 2 × (1347.01		; 		759.42)

4
= (5388.05		; 		3037.7)	𝑘𝑁 

Dynamische respons (Steel; Composite) 
 

𝑉/ = 0.39𝑅/ + 0.11𝐹> + 𝐺& . ℎ&0.5 
𝑉/ = 0.39 × (5388.05		; 		3037.7) + 0.11 × 2747.4 + (1.834		; 	4.721) × 4 × 0.5 
	𝑉/ = (2407.22		; 		1496.36)	𝑘𝑁 
Verhouding (Staal; 
Composite) 

𝑅/
𝐹d

=
(5388.05; 3037.68)

2747.4
= (1.96		; 		1.11)  

De verhouding tussen de maximale weerstand en de puntlast wordt gebruikt om de 
ductiliteitseis te bepalen uit Figuur 148 uit bijlage A.6.2. 
 

Figuur 148 van 
§A.6.2. 
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Resultaten  
Verhoudingen (staal; 
composiet) 

𝜇7 = (0.80		; 		0.95) (χM/χE) 
𝜇5 = (0.55		; 		1.2) (tm/T) 

 
Vloei verplaatsing 
(Staal; Composiet) 

𝜒C =
𝑅/
𝐾C

=
(5388.05		; 		3037.7)

(83688.19		; 		34061.47)
 

						= (64.38		; 		89.18)	𝑚𝑚 

 

Maximale verplaatsing 
(staal; composiet) 

𝜒L = 𝜇7 × 𝜒C = (0.80		; 		0.95) × (64.38		; 		89.18) 
							= (51.51		; 		84.72)	𝑚𝑚 

 

Maximale reactietijd 
(staal; composiet) 

𝑡/ = 𝜇5 × 𝑇& = (0.55		; 		1.2) × (13.28		; 			33.41) 
						= (7.331		; 		40.09)	𝑚𝑠 

 

De responslimieten in Tabel 5 in paragraaf 4.3.2.3 worden gebruikt om de prestaties 
van een constructiesysteem/onderdeel te beoordelen. 
 

Ontwerp 
handboek § 
4.3.2.3, Tabel 5  

𝜇/01 = 1 Buiging - > Ligger- Kolom met compacte doorsnede -> B1 
Stroomschema 
Figuur 3 – Box 
B.5 

Check                      
(Steel; Composiet) 

e0
e123

= (0.80		; 		0.95)   OK 

StroomschemaFi
guur 3 – Box B.6 
è 
Einde van het 
ontwerp 

Conclusies  
Volgens de resultaten overschrijden de stalen en composietkolommen de maximale 
responsgrenzen niet en zijn beide elementen in staat de belasting te weerstaan. Aan 
de verificatie voor oppervlakkige schade (klasse B1) werd voldaan. 
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8.7.2.1.2 Ontwerp voor externe explosies met behulp van de equivalente SDOF benadering 

 
Uitgewerkt voorbeeld 

Titel Ontwerp voor externe explosies met behulp van equivalente 
SDOF benadering 1 of 3 pagina’s 

Constructie staalconstructie in een seismische zone Gemaakt 
door 

UPT 
Datum: 06/2021 

 Document ref. I.2.2 / SS/S 
 

Voorbeeld: Ontwerp voor externe explosies van een omtrek kolom van een 
staalconstructie in een seismische zone met behulp van de equivalente SDOF 
benadering 

Ontwerp 
handboek  
§ 4.3.2.2 

Dit voorbeeld geeft informatie over de constructie tegen explosies als gevolg van een 
buitengewone externe ontploffing. 

 

Basisgegevens van de constructie 
• Voor geometrie, doorsneden, en materialen, paragraaf 8.2. 

Ontwerp 
handboek  
§ 8.2. 

Belastingen voor buitengewone ontwerpsituatie 

De volgende belasting wordt overwogen: 
• Ontploffingsbelastingen AEd  

Opmerking: Er wordt van uitgegaan dat er geen andere belastingen op de kolom 
werken. 

 

Definitie van ontploffingsscenario 

De kolom die in de analyse in aanmerking wordt genomen is een omtrek kolom die zich 
in het midden van de lange gevel van het gebouw bevindt. In het ontploffingsscenario 
wordt ervan uitgegaan dat een auto op een afstand van 20 m van de kolom wordt 
geplaatst en een explosieve lading van 100 kg TNT (of gelijkwaardig) vervoert. De 
ontploffing wordt gedefinieerd als een ontploffing in de vrije lucht met een vrije hoogte 
vanaf de grond van 1 m. 

 
Figuur 65. Plan view of the columns under blast load – SS S 

 

 

Constructieve analyse 
Er wordt een lineair-elastische analyse uitgevoerd volgens de vereenvoudigde 
dynamische benadering, waarbij de hieronder beschreven procedure wordt gevolgd 
 
 
 
 

 

R = 20 m 
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Berekeningen  
De parameters voor de ontploffing (invallende druk, invallende impuls, gereflecteerde 
druk, gereflecteerde impuls, tijd van aankomst, positieve faseduur, golflengte van de 
drukgolf, snelheid van het schokfront) zijn identiek aan die van W.E. I.2.1/ CS/S. 
Bovendien hebben de volgende parameters (geluidssnelheid, dynamische piekdruk, 
fictieve duur, ontruimingstijd) dezelfde waarden. 

W.E. I.2.1/ CS/S 

SDOF-benadering  
De eerste stap bij de toepassing van de SDOF-methode bestaat uit de berekening van 
de gelijkmatige verdeelde belasting (Fd) en de puntlast (Fp) die door de explosie op de 
kolom wordt veroorzaakt. 

 

Reflecteerde druk 𝑃' = 137.37	𝑘𝑃𝑎  
Hoogte van de kolom ℎ& = 3.5	𝑚 Aanname 
Opmerking: Indien rekening wordt gehouden met de stijve zone die door de verbinding 
wordt gevormd, kan ervan worden uitgegaan dat de hoogte van de kolom minder dan 
4 m bedraagt als effectieve lengte. 

 

Breedte van het paneel 
vóór de kolom 

𝑤> = 5𝑚	  

Eigen gewicht van de 
kolom 𝐺& = 1.834	

𝑘𝑁
𝑚

  

Verdeelde belasting van 
de explosie op de kolom 𝐹3 = 𝑃'𝑤> = 137.37 × 5 = 686.85	

𝑘𝑁
𝑚

  

Puntlast op de kolom 𝐹> = 𝐹3ℎ& = 686.85 × 3.5 = 2404	𝑘𝑁  
Dynamische 
belastingsfactor 𝐷𝐿𝐹 = 1.4  

Belastingsfactor 𝐾. = 0.64  
Massafactor 𝐾L = 0.50  
Plastische 
weerstandsmoment 

𝑊>A.& = 1292	𝑐𝑚F  

Traagheidsmoment 𝐼& = 12620	𝑐𝑚[  
Dynamische 
stijgingsfactor 𝐷𝐼𝐹 = 1.2  

De vloeisterkte beïnvloed door een versterkingsfactor van 1,2 voor de reksnelheid  
Rekgrens staal 𝑓# = 355 × 1.2 = 426	𝑀𝑃𝑎  
Staal elasticiteitsmodulus 𝐸 = 210	𝐺𝑃𝑎  

Kolomstijfheid:  

𝐾& =
384𝐸. 𝐼&
5ℎ&F

=
384 × 210 × 10c × 12620 × 106f

5 × 3.5F
	= 47472	

𝑘𝑁
𝑚

 

 
 
Maximaal momentweerstand 

 

𝑀D3 = 𝑊>A.& . 𝑓# . 𝐷𝐼𝐹 = 1292 × 106c × 426 × 10F = 550.4	𝑘𝑁𝑚 
Maximaal uitgeoefend 
moment 𝑀/01 =

𝐹>. ℎ&
8

𝐷𝐿𝐹 =
2747.4 × 3.5

8
× 1.4 = 1472	𝑘𝑁𝑚 

 

 
Effectieve massa 𝑀C =

𝐺& . ℎ& . 𝐾L
𝑔

=
1.834 × 3.5 × 0.50

9.81
	= 327.3	𝑘𝑔  

Effectieve stijfheid 𝐾C = 𝐾&𝐾. = 47471.8 × 0.64 = 30382	
𝑘𝑁
𝑚
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Trillingstjid 
𝑇& = 2𝜋¤

𝑀C

𝐾C
= 2 × 𝜋¤

327.3
30382 	= 0.0206 

 

Verhouding tussen de 
fictieve duur van de 
gereflecteerde golf en de 
natuurlijke periode 

𝑡')
𝑇&

= 0.49 

 

De nieuwe bepaalde verhouding maakt een tweede, preciezere iteratie mogelijk.  
Tweede iteratie 𝐷𝐿𝐹 = 1.6  
Maximaal uitgeoefend 
moment 𝑀/01 =

𝐹>. ℎ&
8

𝐷𝐿𝐹 =
2747.4 × 3.5

8
× 1.6 = 1683	𝑘𝑁𝑚 

 

Weerstandskracht 𝑅/ =
8(2𝑀D3)

ℎ&
=
8 × 2 × 550.4

3.5
= 2516	𝑘𝑁  

Dynamische reactie 
 

𝑉/ = 0.39𝑅/ + 0.11𝐹> + 𝐺& . ℎ&0.5 
𝑉/ = 0.39 × 2516 + 0.11 × 2747.4 + 1.834 × 3.5 × 0.5 = 1248.92	𝑘𝑁 

Verhouding 
𝑅/
𝐹d

= 1.05  

De verhouding 𝜇 tussen de maximale weerstand en de puntlast wordt gebruikt om de 
vervormingscapaciteitseis te bepalen via Figuur 148 uit bijdrage A.6.2 

Figuur 148 in 
§A.6.2. 

Resultaten  

Verhouding 
𝜇7 = 1.05 (χM/χE)  
𝜇5 = 0.82 (tm/T)  

Vloei verplaatsing 𝜒C =
𝑅/
𝐾C

=
2516
30382

= 82.82	𝑚𝑚 
 

Maximale verplaatsing 𝜒L = 𝜇7 × 𝜒C = 0.95 × 82.82 = 86.96	𝑚𝑚  

Maximale reactietijd 𝑡/ = 𝜇5 × 𝑇& = 0.80 × 0.0206 = 16.91	𝑚𝑠  

Vereenvoudigde dynamische benadering (druk-impulsrelaties) 
Ontwerp 
handboek 
§4.3.2.3, Tabel 5 

𝜇/01 = 1 Buiging - > Balk - kolom met compacte doorsnede → B1 
Stroomschema 
Figuur 3 – Box 
B.5 

Check 
e0

e123
= 1.05  

Stroomschema 
Figuur 3 – Box 
B.6 è 
Einde van het 
ontwerp 

Conclusies  
Volgens de resultaten is de kolom bestand tegen explosies (de waarde kan als 
toelaatbaar worden beschouwd), waarbij aan de eis van klasse B1 (oppervlakkige 
schade) wordt voldaan. 
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8.7.2.1.3 Ontwerp voor externe explosie volgens een volledig dynamische benadering (SS/S) 

 
Uitgewerkt voorbeeld 

Titel Ontwerp voor externe explosie volgens een volledig 
dynamische benadering 1 of 3 pagina’s 

Constructie Staalconstructie in seismische zone Gemaakt 
door 

UPT 
Datum: 06/2021 

 Document ref. I.2.3 / SS/S 
 

Voorbeeld: Ontwerp voor externe explosie van omtrek kolommen van een 
staalconstructie in seismische zone met behulp van de volledig dynamische benadering 

Ontwerp 
handboek 
§ 4.3.2.4 

Dit voorbeeld geeft informatie over de constructie tegen ontploffingen als gevolg van 
een buitengewone externe ontploffingen.  

 

Basisgegevens van de constructie 
• Voor geometrie, doorsneden en materialen, zie 8.2.  

Ontwerp 
handboek  
§ 8.2. 

Belastingen voor buitengewone ontwerpsituatie 

De volgende actie wordt overwogen: 
• Ontploffingsbelasting AEd (zie sectie hieronder). 

 

Definitie van ontploffingsscenario 
De beschouwde kolom is een omtrek-kolom die zich in het midden van de lange gevel 
van het gebouw bevindt. 
Parameters: 

• Standoff afstand = 20 m; 
• explosieve lading = 100 kg TNT; 
• breedte van de kolom: 5 m (2,5 m aan elke zijde); 
• de explosiedruk werken op de kolommen van 1e en 2e verdiepingen. 

 
Figuur 66. 3D model met de positie van de lading 

Merk op dat, voor een relevante vergelijking, het explosiescenario dat in dit voorbeeld 
in aanmerking wordt genomen hetzelfde is als het scenario dat in W.E. I.2.1 / CS/S wordt 
gebruikt. 

W.E. I.2.1/ 
CS/S 

Constructieve analyse 
De numerieke analyse is uitgevoerd in ELS-software (Extreme Loading for Structure), 
waarbij gebruik is gemaakt van een volledig 3D-model waarin de gehele constructie is 
gemodelleerd. 
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Modelaannames in AEM - zie W.E. I.1.3 / CS/S voor details. 

Om rekening te houden met het bijdrageoppervlak dat door de explosie wordt belast, 
werden stijve platen gemodelleerd om de druk horizontaal over te brengen op de 
kolommen van 1e en 2e verdiepingen. 

De hieronder vermelde parameters voor de explosiedruk worden automatisch berekend 
door de geïntegreerde explosiedrukgenerator van ELS: 
 

W.E. I.1.3 / 
CS/S 

 
Figuur 67. 3D model met de positie van de lading 

 

De analyse wordt in twee stappen uitgevoerd. 

1e stap: de permanente belastingen en de veranderlijke belastingen worden op de 
constructie uitgeoefend in een niet-lineaire statische analyse. 

2e stap: de lading wordt tot ontploffing gebracht, en de ontploffingsbelasting wordt 
toegepast in een niet-lineaire dynamische analyse. De tijdstap voor deze analyse is 1E-6s. 

Alleen de positieve fase van de explosie wordt in aanmerking genomen; bij de analyse 
wordt geen rekening gehouden met reflectie vanaf de grond. 

 

 
Resultaten 

 

De maximale horizontale verplaatsing in het midden van de kolom bedraagt 24 mm - zie 
Figuur 68 (links). De maximaal plastische rek is 1%. 
 

 
 

Figuur 68. Horizontale vervorming versus tijd op kolommiddenhoogte (links) en Von Mises- 
rekken (rechts) 

 
 
 

 

Stroomschema 
Figuur 3 – Box 
B.5 
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Conclusies  
Volledig dynamische benadering vs. equivalente SDOF benadering: 

• De verplaatsing bij de volledige niet-lineaire dynamische analyse is kleiner dan 
de waarde die wordt verkregen met de tabellenmethode (24 mm vs. 87 mm, zie 
W.E. I.2.2 / SS/S); 

• Niet-lineaire analyse houdt rekening  met de verdeling van de plasticiteit in het 
element; 

• Een volledig 3D-model kan rekening houden met reële randvoorwaarden en 
interacties tussen elementen; 

• Een volledig dynamische aanpak en 3D-modellering kunnen rekening houden 
met de opeenvolgende toepassing van de straaldruk op het oppervlak 
(verschillende aankomsttijden over de lengte van de kolom). 

Merk op dat, in het geval van een veldontploffingen, de effecten kunnen worden 
versterkt door de opwaartse druk tegen de aangrenzende vloeren, wat kan resulteren in 
hogere dynamische effecten en zelfs het risico van progressieve instorting (Dinu et al. 
2018). 

Stroomschema 
Figuur 3 – Box 
B.6 è 
Einde van het 
ontwerp 
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8.7.2.2 Interne explosies 
8.7.2.2.1 Ontwerp voor interne explosies met behulp van equivalente statische benadering   (SS/S) 

 
Uitgewerkt voorbeeld 

Titel Ontwerp voor interne explosies met behulp van equivalente 
statische benadering    1 of 2 pagina’s 

Constructie staalconstructie in seismische zone Gemaakt 
door 

UPT 
Datum: 06/2021 

 

Document ref. I.3.1 / SS/S 
Checked by Voorbeeld: Ontwerp voor interne explosies op kolommen van een staalconstructie in 

seismische zone met behulp van equivalente statische benadering 
Ontwerp 
handboek  
§ 4.3.3.2 

Dit voorbeeld geeft informatie over de constructie tegen interne explosie als gevolg van 
een onvoorziene gasexplosie. 

§ 5.4, EN1991-
1-7 

Basisgegevens van de constructie 
• Voor geometrie, doorsneden en materialen, zie 8.2 

Ontwerp 
handboek  
§ 8.2. 

Belastingen voor buitengewone ontwerpsituatie 

De volgende belastingen worden overwogen: 

• Permanente belastingen DL (zie Tabel 4); 
• Veranderlijke belasting LL (zie Tabel 4 voor SS/S-constructie); 

• Gasexplosie AEd (zie onderstaand gedeelte).  

 

Belastingcombinaties van buitengewone ontwerpsituatie 

De belastingcombinatie is: 
                                𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿 + 𝐴𝐸𝑑 
 

EN 1990 
§6.4.3.3, Eq 
6.11b  

Definitie van gasexplosie scenario 
 

 

	
Figuur 69. Positie van het ingesloten compartiment en de gecontroleerde kolom – SS/S	

 

Confined compartment 

Column checked 
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Het compartiment bevindt zich op de begane grond. Het ontluchtingsoppervlak wordt 
beschouwd op de buitenmuur en bestaat uit glazen vensters, terwijl de andere 3 
binnenmuren uit sterkere materialen zijn gemaakt. De kolom die voor de verificatie in 
aanmerking is genomen, is groen omcirkeld in Figuur 69.	

 

Berekening 
Tabel 31. Geometrie van het compartiment	

L 12 m lengte 
B 8 m breedte 
H 4 m hoogte 
Av 48 m2 ontluchtingsgedeelte 
V 384 m3 Compartiment volume 

 
De ontluchtingsoppervlakte en het volume van de omhulling werden berekend rekening 
houdend met het feit dat de glazen wand op de omhulling van het gebouw en op de 
volledige hoogte van de verdieping is geplaatst. Na met succes te hebben gecontroleerd 
of het drukmodel van EN 1991-1-7 kan worden toegepast op het huidige voorbeeld 
(grensfunctie van het ontluchtingsgebied en het volume van de omhulling), werd de 
volgende equivalente statische druk voor de interne gasexplosie verkregen: 

𝑝3 	= 	3	 + 𝑝*202 
of 

𝑝3 	= 	3	 +
𝑝*202
2

+
0.04

(𝐴4 𝑉⁄ )5 

welke van de twee het grootst is. 

Er werd aangenomen dat 𝑝*202 = 3	𝑘𝑁/𝑚5, de statische, gelijkmatig verdeelde druk is 
waarbij de ontluchtingscomponenten begeven 

Bijgevolg is de ontwerpdruk in geval van een buitengewone situatie: 

𝑝3 = 	7.06	𝑘𝑁/𝑚5 

Hierna werd de druk uitgeoefend als een lineaire belasting die op de hoogte van de 
kolom werkt, rekening houdend met een zijvlak van 6 m. 
Constructieve analyse 

Een lineaire elastische analyse wordt uitgevoerd op een volledig 3D model met behulp 
van SAP2000 software. De doorsneden van de elementen zijn die voortvloeien uit het 
initiële ontwerp (persistente en seismische ontwerpsituaties). De criteria worden 
gegeven in termen van unity checks (UC's) voor uitsluitend buitengewone combinaties	

 

Resultaten 

De resultaten van de lineaire statische analyse van de kolom zijn weergegeven in Tabel 32. 

Tabel 32. Resultaten van de lineaire statische analyse 

Doorsnede As Steunpunt N 
(kNm) 

M 
(kNm) 

UF          
(-) 

Zijwaartse 
verplaatsing (mm) 

HEB500 zwakke vast 612 72 0.279 0.57 
 

 

 
Conclusions 

 

De geanalyseerde kolom overschrijdt zijn capaciteit niet en hoeft niet opnieuw te 
worden ontworpen. Aangezien er echter geen lokale schade optreedt, kunnen meer 
geavanceerde benaderingen worden gebruikt om de schade die zou kunnen optreden, 
te kwantificeren. 

Flowchart 
Figuur 3 – Box 
B.4è End of 
design  
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8.7.2.2.2 Ontwerp voor interne gasexplosie met behulp van dynamische benadering – TNT 
equivalentie method (SS/S) 

 
Uitgewerkt voorbeeld 

Titel Ontwerp voor interne gasexplosie met behulp van 
dynamische benadering 1 of 4 pagina’s 

Constructie staalconstructie in seismische 
zone 

Gemaakt 
door 

UPT 
Datum: 06/2021 

 Document ref. I.3.2 / SS/S 
 Voorbeeld: Ontwerp voor interne gasexplosie van een staalconstructie in seismische 

zone met behulp van dynamische benadering - TNT-equivalentiemethode 
Ontwerp 
handboek  
§ 4.3.3.3 

Dit voorbeeld geeft informatie over de constructie tegen interne gasexplosies. 

Onder bepaalde omstandigheden kan een interne gasexplosie worden benaderd met 
een equivalente TNT-explosie (Bjerketvedt et al., 1997b). 

Opmerking: De voorgestelde procedure om dit geval op te lossen is een vereenvoudiging 
van de werkelijke procedure. Het volume van het gas wordt in de berekeningen 
vervangen door een equivalente TNT-lading. Verder wordt de procedure die wordt 
toegepast in het geval van een externe explosie, zoals beschreven in W.E. I.2.1 / CS/NS 
en 

I.2.2 / SS/S, ook voor dit voorbeeld gebruikt. Het effect van de breekbaarheid van de 
wanden, druklekkage uit het compartiment, enz. wordt dus verwaarloosd. Een zeer 
complexe procedure, gebaseerd op de aanbevelingen van (DoD, 2008) is weergegeven in 
deliverable D2-2 van het FAILNOMORE-project, die beschikbaar is op de volgende 
website: https://www.steelconstruct.com/eu-projects/failnomore/. 

 
(Bjerketvedt et 
al., 1997b), 
(DoD, 2008) 

Basisgegevens van de constructie 
• Voor geometrie, doorsneden, en materialen, zie 8.2. 

Ontwerp 
handboek 
§ 8.2. 

Belastingen voor buitengewone ontwerpsituatie 

De volgende actie wordt overwogen: 

• optploffingsbelasting AEd (zie onderstaand gedeelte). 
Noot: Er wordt van uitgegaan dat er geen andere belastingen op de kolom werken. 

 

Definitie van gasexplosiescenario 
Het huidige voorbeeld is gericht op het controleren van een kolom in het geval van een 
interne gasexplosie. Net als bij de equivalente statische benadering - W.E. I.3.1 / SS/S, 
wordt dezelfde constructieve configuratie en dezelfde omhulling gebruikt. 

 

Berekening 

Equivalente TNT-massa 

Volgens 4.3.3.3, kan de volgende definitie van de equivalente TNT-lading worden 
gebruikt: 

𝑊898 = 𝜂
𝑊: × 𝐸&
𝐸898

 

Waar: 

 
(DoD, 2008) 
 
§4.3.3.3 Relatie 
(15) en (16) 
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η 0.2 [-] energieafgiftesnelheid 
Ec 55 MJ/kg Warmte van methaan 
Wg 1.91 kg totale lekkage van brandstof 
ETNT 4.2 MJ/kg ontploffingswarmte van TNT 

𝑊898 = 5.0	𝑘𝑔  

De explosie van een gasmassa van 1,91 kg wordt dus vervangen door een equivalente 
explosie van 5 kg TNT. 

 
Constructieve analyse 
Er wordt een lineair-elastische analyse uitgevoerd volgens de vereenvoudigde 
dynamische benadering overeenkomstig de eerder in W.E. I.1.1 / CS/NS beschreven 
procedure. 
De lading wordt verondersteld in het midden van het compartiment te worden 
geplaatst, zodat er een afstand van 4 m in de dwarsrichting overblijft. 

 

TNT-equivalent massa van 
de explosieve lading 𝑊 = 5	𝑘𝑔  

Afstand	 𝑅 = 4	𝑚	  
Hoogte van de ontploffing 𝐻& = 1	𝑚  
 
Geschaalde afstand 𝑍 =

𝑅

𝑊
7
F
=
4

5
7
F
= 2.339	

𝑚

𝑘𝑔
7
F

  

Afstand van 
ontploffingsbron 𝑅Y = v𝑅5 +𝐻&5 = (45 + 15 = 4.123	𝑚 

 

 
Hoek van inval 𝛼< = 𝑡𝑎𝑛67 �

𝐻&

𝑊
7
F
� = 𝑡𝑎𝑛67 �

1

5
7
F
� = 30.32( 

 

Ontploffingsparameters  
Incident druk 𝑃*( = 198.87	𝑘𝑃𝑎  
Incident impuls 𝐼* = 198.46	𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠  
gereflecteerde  druk 𝑃' = 663.44	𝑘𝑃𝑎  
gereflecteerde impuls 𝐼' = 514.65	𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠  
Tijd van aankomst 𝑡0 = 3.87𝑚𝑠.𝑊

7
F = 6.62	𝑚𝑠  

Positieve fase duur 𝑡+ = 3.7𝑚𝑠.𝑊
7
F = 6.33	𝑚𝑠  

 
Straalgolflengte 

𝐿Z = 0.85	
𝑚

𝑘𝑔
7
F

  

Schoksnelheid 𝑈 = 557.06	
𝑚
𝑠

  

Geluidssnelheid 𝐶' = 0.47	
𝑚
𝑚𝑠

  

Piek dynamische druk 𝑞 = 100	𝑘𝑃𝑎  
 
Fictieve positieve fase duur 𝑡+) = 2

𝐼*
𝑃*(

=
396.96	𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠
198.87	𝑘𝑃𝑎

= 1.996	𝑚𝑠 
 

Fictieve duur voor de 
gereflecteerde golf 𝑡') = 2

𝐼'
𝑃'
=
1029.3	𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠
663.44	7𝑘𝑃𝑎

= 1.551	𝑚𝑠 
 

Hoogte van het element ℎ* = 4	𝑚 Kolom in 
analyse 

 
Breedte van de muur 𝑤* = 4	𝑚  Aanname 

Weerstandscoëfficiënt 
(muur) 𝐶H = 1  



 

130 

Kleinste afmeting (hoogte 
versus breedte) 𝑠3 = min �ℎ*,

𝑤*
2
� = min d4,

4
2g

= 2	𝑚 
 

Grootste afmeting (hoogte 
versus breedte) 𝑙3 = max �ℎ*,

𝑤*
2
� = max d4,

4
2g

= 4	𝑚 
 

Verhouding (kleinste / 
grootste) 𝑟*.A =

𝑠3
𝑙3
=
2
4
= 0.5  

 
Tijd 𝑡& =

4𝑠3
(1 + 𝑟*.A)𝐶'

=
4 × 2

(1 + 0.5)0.47
= 11.348	𝑚𝑠  

Piekdruk op de wand 𝑃 = 𝑃*( + 𝑞. 𝐶H = 198.87 + 100 × 1 = 298.87	𝑘𝑃𝑎  
SDOF-benadering  
gereflecteerde druk 𝑃' = 663.44	𝑘𝑃𝑎  
Fictieve duur van de 
gereflecteerde golf 

𝑡') = 1.551	𝑚𝑠  

Hoogte van de kolom ℎ& = 3.5	𝑚  
Breedte van het paneel vóór 
de kolom 

𝑤> = 4	𝑚  

 
Eigengewicht van de kolom 𝐺& = 1.834	

𝑘𝑁
𝑚

  

Verdeelde belasting op de 
kolom 𝐹3 = 𝑃'𝑤> = 663.44 × 4 = 2653.76	

𝑘𝑁
𝑚

 
 

Puntlast op de kolom 𝐹> = 𝐹3ℎ& = 2653.76 × 3.5 = 9288.2	𝑘𝑁  
Dynamische belastingsfactor 𝐷𝐿𝐹 = 1.4  
Beladingsfactor 𝐾. = 0.64  
Massafactor 𝐾L = 0.50  
Weerstandsmoment 𝑊>A.& = 1292	𝑐𝑚F  
Traagheidsmoment 𝐼& = 12620	𝑐𝑚[  
Dynamische stijgingsfactor 𝐷𝐼𝐹 = 1.2  
De vloeisterkte is beïnvloed door een versterkingsfactor van 1,2 voor de reksnelheid  
Vloeisterkte staal 𝑓# = 355 × 1.2 = 426	𝑀𝑃𝑎  
Elasticiteitsmodulus staal 𝐸 = 210	𝐺𝑃𝑎  
Kolomstijfheid  

𝐾& =
384𝐸. 𝐼&
5ℎ&F

=
384 × 210 × 10c × 12620 × 106f

5 × 3.5F
	= 47472	

𝑘𝑁
𝑚

 
 

Maximaal weerstandsmoment  
𝑀D3 = 𝑊>A.& . 𝑓# . 𝐷𝐼𝐹 = 1292 × 106c × 426 × 10F = 550.4	𝑘𝑁𝑚  
 
Max. moment 𝑀/01 =

𝐹>. ℎ&
8

𝐷𝐿𝐹 =
9288.2 × 3.5

8
× 1.4 = 5689	𝑘𝑁𝑚 

 

 
Effectieve massa 𝑀C =

𝐺& . ℎ& . 𝐾L
𝑔

=
1.834 × 3.5 × 0.50

9.81
	= 327.3	𝑘𝑔  

 
Effectieve stijfheid 𝐾C = 𝐾&𝐾. = 47471.8 × 0.64 = 30382	

𝑘𝑁
𝑚

  

 
Natuurlijke trillingstijd 𝑇& = 2𝜋¤

𝑀C

𝐾C
= 2 × 𝜋¤

327.3
30382 	= 0.0206 

 

 
Verhouding 

𝑡')
𝑇&

= 0.08  

Tweede iteratie 𝐷𝐿𝐹 = 1.9  
Maximaal uitgeoefend 
moment 𝑀/01 =

𝐹>. ℎ&
8

𝐷𝐿𝐹 =
9288.2 × 3.5

8
× 1.9 = 7721	𝑘𝑁𝑚 

 

weerstandskracht 𝑅/ =
8(2𝑀D3)

ℎ&
=
8 × 2 × 550.4

3.5
= 2516	𝑘𝑁 
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Dynamische reactie  
𝑉/ = 0.39𝑅/ + 0.11𝐹> + 𝐺& . ℎ&0.5 
𝑉/ = 0.39 × 2516 + 0.11 × 9288.2 + 1.834 × 3.5 × 0.5 = 2006.18	𝑘𝑁 

 

Verhouding 
𝑅/
𝐹d

= 0.27  

Resultaten  

Verhouding 𝜇7 = 2.1 (χM/χE) 
𝜇5 = 3.6 (tm/T) 

Vloei verplaatsing 𝜒C =
𝑅/
𝐾C

=
2516
30382

= 82.82	𝑚𝑚 
 

Maximale verplaatsing 𝜒L = 𝜇7 × 𝜒C = 2.1 × 82.82 = 173.91	𝑚𝑚  
Maximale reactietijd 𝑡/ = 𝜇5 × 𝑇& = 0.80 × 0.0206 = 74.24	𝑚𝑠  

 
Vereenvoudigde dynamische benadering (druk-impulsrelaties) 
 

Ontwerp 
handboek 
§4.3.2.3, Tabel 
5 

𝜇/01 = 3 Buiging - > Ligger - kolom met compacte doorsnede -> B2 
Stroomschema 
Figuur 3 – Box 
B.5 

Check 
e0

e123
= 0.7   OK 

Stroomschema 
Figuur 3 – Box 
B.6 è 
End of design 

Conclusies  
Met behulp van de TNT-equivalentmethode werd een gedetailleerde analyse 
uitgevoerd. Volgens de equivalente statische benadering (W.E. I.3.1 / SS/S), bleef de 
kolom staan met een UC van 0,28, dat betekent dat er geen lokale schade was. 
Bij gebruik van de equivalente TNT-methode treedt echter wel lokale schade op, maar 
deze is niet van belang voor de stabiliteit van de constructie. 
Om de gevolgen van een gasexplosie te beperken, kunnen verschillende maatregelen 
worden genomen – zie 4.3.1. 

Stroomschema 
Figuur 3 – Box 
B.4 è 
Einde van het 
ontwerp 

 Stroomschema 
Figuur 3 – Box 
B.6 è 
Einde van het 
ontwerp 
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8.7.3 Lokale brandmodellen 
8.7.3.1 Ontwerp voor lokale brand met behulp van modellen voor lokale brand (CS/NS)   

 
Uitgewerkt voorbeeld 

Titel Ontwerpen voor lokale brand met behulp van modellen 
voor lokale brand 1 of 2 pagina’s 

constructie Composiet constructie in niet-seismische 
gebieden 

Gemaakt 
door 

AM 
Datum: 06/2021 

 Document ref.  I.4.1 / CS/NS 
 

Voorbeeld: Ontwerp voor lokale brand op kolommen van een composiet constructie  
in niet-seismische zone met behulp van lokale brandmodellen 

Ontwerp 
handboek 
§ 4.4.2.1 

Dit voorbeeld geeft informatie over het ontwerp voor brand in geval van een 
buitengewone  situatie. 

 

Basisgegevens van de constructie 
• Voor geometrie, doorsneden, en materialen, zie paragraaf 8.2. 

Ontwerp 
handboek 
§ 8.2. 

belastingen voor buitengewone ontwerpsituatie 

De volgende belastingen worden overwogen: 
• Permanente belastingen DL (zie Tabel 11); 
• Veranderlijke belasting LL (zie Tabel 11 voor CS/NS-constructie); 
• Brand AEd (zie sectie hieronder). 

 

Definitie van scenario's voor lokale brand 
In deze analyse worden vier scenario's gedefinieerd, te beginnen met een basisscenario 
dat uitgaat van standaardwaarden voor een kantoorgebouw. De drie andere scenario's 
gaan uit van "overdreven waarden": voor de snelheid waarmee warmte vrijkomt (een 
dubbele waarde van 500 kW/m 2), voor de dichtheid van de brandbelasting en de 
brandgroeisnelheid (waarden voor de bezetting "commercieel gebied", die strenger 
zijn dan voor kantoorgebouwen). 
Samen met de voorgaande veronderstellingen worden twee realistische 
brandhaarddiameters in aanmerking genomen: 1 m en 2 m. Voor alle scenario's wordt 
uitgegaan van een veilige krant, d.w.z. dat de lokale brand zich vlak naast de kolom bevindt, 
d.w.z. dat er een nul-afstand is tussen de buitenkant van de brandhaard en de kolom. 
 

 
 

 

 
(Brasseur et al. 
2018),  
EN1991-1-2 



Uitgewerkt 
voorbeeld 
I.4.1 / CS/NS 

 

Ontwerpen voor lokale brand met behulp van modellen voor lokale brand – CS/NS 2 of 2 pagina’s 

 

133 

 
 
Constructieve analyse 
Voor elk scenario wordt de software OZone® (Cadorin, 2003) gebruikt, waarbij het 
LOCAFI (Brasseur et al., 2018) model en de vergelijkingen van EN 1991-1-2 worden 
toegepast, om de staaltemperaturen van een onbeschermde stalen kolom van een 
onbeschermd warmgewalst profiel HEB340 (als voorbeeld) te evalueren. 

 

 

Conclusies 
De maximum staaltemperaturen langs de hoogte van de kolom voor de 4 scenario's 
werden berekend en vergeleken (zie Figuur 70). Deze vergelijking laat zien dat, hoewel 
er verschillende aannames zijn gedaan om de lokale brand te karakteriseren, dezelfde 
trend en orde van grootte worden bereikt. Aan de onderkant van de stalen kolommen 
ontwikkelen zich significante temperaturen die tot knikken of een lokale plastische 
bezwijken kunnen leiden. 

 

 
Figuur 70. Variatie staaltemperatuur over kolomhoogte 

 

In een andere benadering, waarbij een volledige numerieke analyse werd uitgevoerd, 
werd een studie uitgevoerd waarbij specifieke kolommen werden verwijderd en het 
gedrag van het gebouw werd geëvalueerd (Alternative draagweg method), zie 
voorbeeld II.4.6/ CS-NS. 

Om brandschade te voorkomen, kan brandbeveiliging worden gebruikt in plaats van de 
constructie-elementen te ontwerpen voor een specifieke brandweerstand of de 
doorsnede te vergroten. 

Stroom schema 
Figuur 3 – Box 
B.5 
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8.7.4 Seismische analyse 
8.7.4.1 Seismisch ontwerp volgens de prescriptieve methode (SS/NS) 

 
Uitgewerkt voorbeeld 

Titel Seismisch ontwerp volgens de prescriptieve methode 1 of 1 pagina’s 

constructie Staalconstructie in niet-seismische 
gebieden 

Gemaakt 
door 

F+W 
Datum: 06/2021 

 
Document ref.  I.5.1 / SS/NS 

Voorbeeld: Ontwerpaanbevelingen voor staalconstructies in niet-seismische zone 
(prescriptieve methode) 

Ontwerp 
handboek 
§ 4.5 

In dit voorbeeld worden aanbevelingen gedaan voor de toepassing van prescriptieve 
maatregelen ter verbetering van de respons van niet-seismisch ontworpen 
staalconstructies in het geval van onvoorziene aardbevingen. 

 

Basisgegevens van de constructie 
• Voor geometrie, doorsneden en materialen, zie paragraaf 8.2. 

Ontwerp 
handboek 
§ 8.2. 

De constructie in dit voorbeeld is alleen ontworpen voor UGT/BGT-toestanden. Er zijn 
geen specifieke berekeningen uitgevoerd met betrekking tot eventuele buitengewone 
seismische belasting. De seismische belasting wordt hier dus als uitzonderlijk 
beschouwd. 
In de praktijk kunnen eenvoudige aanbevelingen zoals voorgesteld in paragraaf 4.5.2 
worden gevolgd wanneer de seismische werking minder kritisch is dan het op wind 
gebaseerde ontwerp. Dit wordt voornamelijk gedaan voor laagbouw om de bouwkosten 
te optimaliseren. 
 
Opmerkingen 
- Door de symmetrie van de plattegrond is de stijfheid van de structuur goed verdeeld, 

waardoor een gunstige respons op de seismische belasting wordt geboden. 
- Gelijke verdiepingshoogten dragen ook bij tot het optimale gedrag van de 

constructie in geval van aardbevingen. 
- Ductiliteitseisen: 

1. Om de ductiliteit van de constructie te verhogen kunnen de HEA300 
liggers worden vervangen door HEB300 liggers, aangezien HEA300 S355 
profielen van klasse 3 zijn en HEB300 S355 van klasse 1. Alle andere 
liggers zijn reeds profielen van klasse 1. 

2. Om de respons van de constructie te optimaliseren, kunnen de 
oorspronkelijk ontworpen scharnierende verbindingen worden 
vervangen door niet-volledig sterke verbindingen zoals beschreven in 
paragraaf 8.8.4.1 waar de alternatieve draagweg methode wordt 
toegepast (W.E. II.4.1 / SS/NS). Dit zou de vorming van plastische 
scharnieren in de verbindingen mogelijk maken en een deel van de 
seismische energie dissiperen. 

 



Uitgewerkt 
voorbeeld 
I.5.2 / SS/S 
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8.7.4.2 Seismisch ontwerp van geavanceerde numerieke analyse (multi-gevaar) (SS/S)   

 
Uitgewerkt voorbeeld 

Titel Seismisch ontwerp van geavanceerde numerieke analyse 
(multi-gevaar) 1 of 4 pagina’s 

constructie Staalconstructie in seismische 
gebieden 

Gemaakt 
door 

UPT 
Datum: 06/2021 

 Document ref.  I.5.2 / SS/S 

Voorbeeld: Ontwerp van een staalconstructie voor multi-gevaar scenario's met 
behulp van geavanceerde numerieke analyse 

Ontwerp 
handboek  
§ 4.5 

Dit voorbeeld geeft informatie over het ontwerp van een staalconstructie met het oog 
op meervoudige gevaren, d.w.z. bezwijken van kolommen na een aardbeving. 

 

Basisgegevens van de constructie 
• Voor geometrie, doorsneden en materialen, paragraaf 8.2. 

Ontwerp 
handboek  
§ 8.2. 

Belastingen voor seismische Ontwerpsituatie 
 
 De volgende belastingen worden overwogen: 

• Permanente belastingen DL (zie Tabel 11); 
• Veranderlijke belastingen LL (zie Tabel 11 voor SS/S-structuur); 
• Seismische belastingen AEd die overeenkomt met ULS (zie onderstaande 

paragraaf). 

 

Belastingcombinaties voor Seismische Ontwerpsituatie 

De belastingcombinatie is: 
𝐷𝐿	 + 	0.3 × 𝐿𝐿	 +	𝐴-3  

 

Definitie van gevaarscenario 

Nadat de constructie aan een aardbeving is blootgesteld, kan een kolom verloren gaan, 
waardoor de constructie kwetsbaar wordt voor opeenvolgende risico's. Hierna wordt 
deze procedure toegepast om het vermogen van de constructie, om weerstand te 
bieden tegen progressieve instorting, te verifiëren aan de hand van de 
kolomverliesmethode. 

Stap 1: Seismische analyse - De constructie wordt onderworpen aan een aardbeving 
op ontwerpniveau 

Stap 2: Kolomverliesscenario's: De verloren kolommen bevinden zich op A1, A2, A4, B1, 
B' (Figuur 21) - er wordt aangenomen dat deze één voor één verloren gaan. 
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Figuur 71. Positie van de te verwijderen kolommen na de aardbeving  

 

 

Constructieve analyse 
De seismische analyse wordt uitgevoerd met behulp van een "push-over"-analyse en 
de schade-evaluatie wordt gedaan met behulp van de N2-methode (EN 1998). Nadat 
de verticale belastingen zijn aangebracht, wordt de constructie onderworpen aan een 
monotoon toenemend patroon van zijdelingse krachten, die de traagheidskrachten 
weergeven die de constructie zou ondervinden wanneer deze aan grondschokken 
wordt blootgesteld. Bij steeds hogere belastingen kunnen sommige constructiedelen 
bezwijken. Dientengevolge ondervindt de constructie, nadat elk plastisch scharnier is 
gevormd, een verlies in stijfheid en draagvermogen. Om de seismische eisen voor UGT 
te evalueren, wordt de constructie tot de beoogde topverplaatsing Dt geduwd. Figuur 
72 toont de capaciteitskrommen voor transversale en longitudinale richtingen en de 
punten voor UGT en DL. Figuur 73 toont de plastische mechanismen bij bezwijken voor 
transversale en longitudinale richtingen. Er ontwikkelen zich geen plastische 
scharnieren in de omtrek MRF’s in X- of Y-richting bij UGT, maar alleen in de 
geschoorde raamwerken. 
 

  
a) b) 

Figuur 72. Seismische analyse: a) curve van verschuiving met de positie van het richtpunt - 
X-richting; b) curve van verschuiving met de positie van het richtpunt - Y-richting 
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a) 

 
b) 

Figuur 73. Seismische analyse: a) plastisch mechanisme bij Dt ULS - huidig transversaal 
frame; b) plastisch mechanisme bij Dt ULS - huidig longitudinaal frame 

 
Verwijdering van kolommen in de nasleep van de aardbeving 
Er worden vijf verwijderingsscenario's overwogen, namelijk perimeter-, voorlaatste- 
en hoekkolommen op de begane grond. De scenario's hebben betrekking op de 
kolommen aan de korte en lange zijden van de gevel. De beoordeling van de 
progressieve instortingsweerstand wordt uitgevoerd met de methode van het 
alternatieve draagweg (ALP) en de niet-lineaire dynamische procedure (NDP), 
overeenkomstig de UFC 4-023-03-richtlijnen. De verticale belastingen worden in de 
eerste fase uitgeoefend; vervolgens wordt het element in de tweede fase bijna 
ogenblikkelijk verwijderd (verwijderingsduur van 0,005 seconden). 
 
Resultaten 
Hieronder wordt de vorming van de plastische mechanismen gepresenteerd die in de 
bovengenoemde scenario's in omtrek raamwerken optreden. Voor elk geval worden 
de plastische mechanismen (Figuur 74a) tot e) en het verloop van de verticale 
verplaatsing boven de bezweken kolom (Figuur 75) gepresenteerd. 
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Figuur 75. Tijdsverloop van de respons voor kolomverwijderingsscenario's 

 

    
a) Geval A4 b) Geval A2 

    

c) Geval A1 d) Geval B1 

 
e) Geval B’ 

Figuur 74. Plastisch mechanisme na kolomverwijdering voor de beschouwde scenario's 

Conclusions  
• Hieruit kan worden geconcludeerd dat de constructie weerstand kan bieden 

tegen de progressieve instorting, zelfs bij het verlies van een kolom na een 
aardbeving. 

• De mate van beschadiging in de elementen (gegeven door de mate van 
plastische vervorming in de plastische scharnieren) is gering. 

• Voor de beoordeling van het gedrag van de constructie kunnen andere 
prestatiedoelstellingen worden gehanteerd (b.v. instortingspreventie). 

Stroomschema  
Figuur 3 – Box 
B.5 è 
Einde van het 
ontwerp 
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8.8 Onbekende uitzonderlijke gebeurtenissen 
8.8.1 Prescriptieve aanpak (Trekband methode) 

8.8.1.1 Ontwerp voor onbekende bedreigingen volgens een prescriptieve aanpak – 
trekband methode (SS/S) 

 
Uitgewerkt voorbeeld 

Titel Ontwerp voor onbekende bedreigingen volgens een 
prescriptieve aanpak 

1 of 3 pagina’s 

Constructie Staalconstructie in seismische zones Gemaakt 
door 

UPT 
Datum: 06/2021 

 Document ref.  II.1.1 / SS/S 

Voorbeeld: Ontwerp voor onbekende bedreigingen van een staalconstructie in een 
seismische zone volgens een prescriptieve aanpak (Trekband methode) 

Ontwerp 
handboek  
§ 5.3.1 

Dit voorbeeld presenteert de toepassing van de trekband methode voor liggers en hun 
verbindingen (horizontale trekbanden). 
De verticale trekband had ook moeten worden gecontroleerd, maar deze controle wordt 
niet uitgevoerd in het kader van deze voorbeelden. De controle van de verticale 
bindingen wordt uitgevoerd in W.E. II.4.1 / SS/NS. 

 

Basisgegevens van de constructie 
• Voor geometrie, doorsneden, en materialen, zie 8.2. 

Ontwerp 
handboek 
§ 8.2. 

Belastingen voor buitengewone ontwerpsituatie 
De volgende belastingen worden overwogen: 

• Permanente belastingen DL (zie Tabel 11); 
• Veranderlijke belastingen LL (zie Tabel 11 voor SS/S constructie); 
• Er wordt geen rekening gehouden met een specifieke buitengewone belastingen 

 

Definitie van de trekbelasting  

 
Figuur 76. Horizontale trekbanden die in aanmerking komen voor toepassing van de 

voorgeschreven methode – SS/S 

Horizontale trekbanden 
• voor interne trekbanden: 𝑇i = 0.8 ∙ (gj +ψ ∙ qj) of 75 kN, welke groter is 
• voor omtrek trekbanden:  𝑇k = 0.4 ∙ (gj +ψ ∙ qj) of 75 kN, welke groter is 

Verg. A1 en A2 
van (EN 1991-
1-7 2006) 
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Berekeningen 
• Interne secundaire liggers (IPE550, korte richting, zie Figuur 77 voor de 

configuratie van de scharnierende verbindingen) 
	

	 	
Figuur 77. Configuratie van een scharnierende verbinding voor een dwarsligger	

	

 

Afstand tussen de dwarsliggers 
(secundaire liggers) 𝑠 = 2.66	𝑚	  

Overspanning van de trekbanden 𝐿 = 12	𝑚	  

Rekenwaarde van de trekkracht voor interne trekbanden	  

𝑇< = 𝑚𝑎𝑥[0.8 ∙ (𝑔= +𝛹 ∙ 𝑞=)𝑠. 𝐿; 	75	𝑘𝑁] = 𝑚𝑎𝑥[0.8 × (5 + 0.5 × 3) × 2.66 ×
12; 	75	𝑘𝑁] 	= 166	𝑘𝑁	 

• Interne hoofdliggers (IPE550, alle in de lengterichting, zie Figuur 78 voor de 
configuratie van de scharnierende verbindingen) 
 

	 	
Figuur 78. Configuratie van een scharnierende verbinding voor een hoofdligger 	

•  

 

Afstand tussen 
trekbanden 
(Hoofdliggers) 

𝑠 = 12𝑚 
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Overspanning van de 
trekbanden 𝐿 = 8	𝑚  

Rekenwaarde van de trekkracht voor interne trekbanden  
𝑇< = 𝑚𝑎𝑥[0.8 ∙ (𝑔= +𝛹 ∙ 𝑞=) ∙ 𝑠 ∙ 𝐿; 	75	𝑘𝑁]

= 𝑚𝑎𝑥[0.8 × (5 + 0.5 × 3) × 12 × 8; 	75	𝑘𝑁] = 499.2	𝑘𝑁 
Resultaten 
De afschuifweerstanden en UC's voor de verbindingen van de interne trekbanden die 
voor de verificatie in aanmerking zijn genomen, zijn in  
Tabel 33 weergegeven. 
 
Tabel 33 Verificatie van de verbinding voor trekkrachten volgens de voorschrijvende methode 

Element Trekband 
krachten (kN) 

Afschuifweerstand 
(kN) Bezwijkmechanisme UC (-) 

Interne 
dwarsliggers 166 392 Stuik in sec. liggers 0.42 

Interne 
hoofdliggers 499.2 392 

Afschuiven van de 
bouten in 
hoofdligger 

1.99 

 

Opmerking: De capaciteit van de op trek belaste verbinding aan de uiteinden van de 
secundaire liggers werd geverifieerd zonder enige verificatie aan de hoofdligger. Er moet 
rekening worde gehouden met het lijf van de hoofdligger om dit deze een kritische 
onderdeel kan worden. 

 

Conclusies  
Voor de scharnierende verbindingen van de interne secundaire liggers resulteert de UC 
van 0,42 in een geschikt ontwerp. 
Voor de scharnierende verbindingen van de interne hoofdliggers vereist de UC van 1,99 
een herontwerp van de verbinding. 

Stroomschema 
Figuur 3 – Box 
C.4 è Einde 
van het 
ontwerp 

 Stroomschema 
Figuur 3 – Box 
C.4 èC.2 

Bijgevolg werd nog een boutrij toegevoegd (3 rijen in totaal). Dit verhoogde de 
afschuifweerstand tot 588 kN, die een UC van 0,85 oplevert voor de verbinding – zie 
Figuur 79 voor de herontworpen configuratie. 

	 	
Figuur 79. Configuratie van een scharnierende verbinding voor een hoofdligger	

 

Stroomschema 
Figuur 3 – Box 
C.4 è 
Einde van het 
ontwerp 
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8.8.1.2 Ontwerp voor onbekende bedreigingen volgens een prescriptieve aanpak – 
trekband methode (CS/S) 

 
Uitgewerkt voorbeeld 

Titel Ontwerp voor onbekende bedreigingen volgens een 
prescriptieve aanpak  1 of 2 pagina’s 

Constructie Composiet constructie in seismische 
zones 

Gemaakt 
door 

UPT 
Datum: 06/2021 

 
Document ref.  II.1.2 / CS/S 

Voorbeeld: Ontwerp voor onbekende bedreigingen in een composiet constructie in 
seismische zone volgens de prescriptieve methode (trekband methode) 

Ontwerp 
handleiding  
§ 5.3.1 

Dit voorbeeld presenteert de toepassing van de trekband methode voor liggers en hun 
verbindingen (horizontale trekbanden). 
De verticale trekband had ook moeten worden gecontroleerd, maar deze controle wordt 
niet uitgevoerd in het kader van deze voorbeelden. De controle van de verticale 
bindingen wordt uitgevoerd in W.E. II.4.1 / SS/NS. 

 

 
Basisgegevens van de constructie 

• Voor geometrie, doorsneden, en materialen, zie 8.2. 

Ontwerp 
handleiding  
§ 8.2. 

Belastingen voor buitengewone ontwerpsituatie 
De volgende belastingen worden overwogen: 

• Permanente belastingen DL (zie Tabel 11); 
• Veranderlijke belastingen LL (zie Tabel 11 voor SS/S constructie); 
• Er wordt geen rekening gehouden met een specifieke buitengewone belastingen 

 

Definitie van de trekbelasting 
De verificatie van de hoofdliggers wordt op dezelfde wijze uitgevoerd als W.E. II.1.1 / 
SS/S. Bovendien wordt rekening gehouden met de langswapening in de effectieve lengte 
van de ligger. 
 

 

Berekeningen 
• Interne (scharnierende) hoofdliggers 

 

Afstand tussen de 
dwarsliggers 
(secundaire liggers) 

𝑠 = 12	𝑚 
 

Overspanning van de 
trekbanden 𝐿 = 8	𝑚  

Rekenwaarde van de trekkracht voor interne trekbanden  
𝑇< = 𝑚𝑎𝑥[0.8(𝑔= +𝛹. 𝑞=)𝑠. 𝐿; 	75	𝑘𝑁] = 𝑚𝑎𝑥[0.8(5 + 0.5 × 3)12 × 8; 	75	𝑘𝑁]  
					= 499.2	𝑘𝑁 
De axiale weerstand van de hoofdliggerverbinding is de som van de trekkracht die 
overgedragen wordt door de bouten en de trekkracht die overgedragen wordt door de 
langswapening in de effectieve breedte van de gewapende betonplaat. 
 
 

 

Resultaten  
𝑁! = 392	𝑘𝑁 + 73𝑘𝑁 = 465	 < 	𝑇< = 499.2	𝑘𝑁è herontwerp van de verbinding is 
vereist. 
 
Daarom werden 3 bouten M20 10.9 aangebracht in plaats van 2, zoals in in Figuur 79 
voor het vorige uitgewerkt voorbeeld. 
 

Stroomschema
Figuur 3 – Box 
C.5 è 
Herontwerp 
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𝑁!∗ = 661	𝑘𝑁 > 	𝑇< = 499.2	𝑘𝑁, Uc = 0.76 

Stroomschema 
Figuur 3 – Box 
C.4 è 
Einde van het 
ontwerp 

 Conclusies 
 

Alle interne hoofdliggers en hun verbindingen voldoen aan de verificatie voor de 
vereiste trekkrachten met beperkte wijzigingen die in het ontwerp vereist zijn. 

 
Zoals eerder gesteld in W.E. II.1.1 / SS/S, kan worden geconcludeerd dat het ontwerp 
voor verticale belastingen ontoereikend kan zijn voor de vereiste trekkracht in geval van 
grote bijdrageoppervlakten. 
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8.8.1.3 Ontwerp voor onbekende bedreigingen volgens een prescriptieve aanpak - 
trekband methode (SS/NS) 

 
Uitgewerkt voorbeeld 

Titel Ontwerp voor onbekende bedreigingen volgens een 
prescriptieve aanpak 1 of 4 pagina’s 

Constructie Staalconstructie in seismische zones Gemaakt 
door 

F+W 
Datum: 06/2021 

 Document ref.  II.1.3 / SS/NS 

Voorbeeld: Ontwerp voor onbekende bedreigingen in een staalconstructie in een niet-
seismische zone volgens de prescriptieve methode ( trekband methode) 

Ontwerp 
handleiding  
§ 5.3.1 

Dit voorbeeld presenteert de toepassing van de trekband methode voor liggers en hun 
verbindingen (horizontale en verticale trekband methode). 

 

Basisgegevens van de constructie 
• Voor geometrie, doorsneden, en materialen, zie 8.2. 

Ontwerp 
handleiding 
§ 8.2. 

Belastingen voor buitengewone ontwerpsituatie 
De volgende belastingen worden overwogen: 

• Permanente belastingen DL (zie Tabel 11); 
• Veranderlijke belastingen LL (zie Tabel 11 voor SS/S constructie); 
• Er wordt geen rekening gehouden met een specifieke buitengewone belastingen 

 

 
Definitie van de trekbelasting 

In deze benadering wordt alleen rekening gehouden met de oppervlaktebelastingen. De 
lijnbelastingen (gevelbelastingen) worden in aanmerking genomen door ze om te zetten 
in oppervlaktebelastingen voor externe trekbanden. 

 

 
Berekening 

Horizontale en verticale trekkrachten worden in onderstaande tabellen gedetailleerd 
weergegeven. Merk op dat hier alleen staven langs raamwerken als trekbanden zijn 
gedefinieerd, zodat liggerstuiken niet onderhevig zijn aan trekband krachten 

 

 

Tabel 34. Horizontale trekkrachten volgens de normatieve aanpak – SS/NS 
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Tabel 35. Verticale trekkrachten volgens de normatieve aanpak – SS/NS 

 
Verificatie van de constructie 

• Verificatie van de elementen 
De trekbanden moeten worden gecontroleerd wanneer deze worden 
onderworpen aan de veronderstelde trekkrachten. Daarom kunnen deze 
gemakkelijk worden gecontroleerd door de plastische axiale weerstand Npl,Rd te 
vergelijken met de trekkrachten Te of Ti. De plastische axiale weerstand van alle 
trekbanden is hoger dan de uitgeoefende trekband krachten; de details van de 
berekening worden hier niet vermeld. 

• Verificatie van de verbindingen 
De positie van de verbindingen in de constructie is weergegeven in Figuur 52. De 
kolomverbindingen (Figuur 80) worden gekarakteriseerd aan de hand van de 
componentenmethode. De verificaties van de lipplaatverbindingen (Figuur 81) zijn 
uitgevoerd volgens (ECCS, 2009). De resultaten zijn opgenomen in Tabel 36. 
Zoals blijkt uit Tabel 36, hebben de verbindingen B1, B3, C2w, D3s, D3w en 3-3 geen 
voldoende weerstand om de trekkrachten te weerstaan volgens de prescriptieve 
aanpak. 
Merk op dat voor tweezijdige zwak-as ligger-kolom configuraties de component 
"kolomlijf in buiging" als niet geactiveerd wordt beschouwd, terwijl deze component wel 
in aanmerking wordt genomen bij de karakterisering van de enkelzijdige zwak-as ligger- 
kolom configuraties 
 

               
Figuur 80. Kolomstuiken met 4xM20 (links: 1-1, midden: 2-2, rechts: 3-3) - 15 mm dikke S355 

kopplaat - 10,9 bouten - 5 mm flenslassen en 4 mm lijflassen 
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           a) 8xM20                      b) 6M20       c) 8M24                     d) 4M20 
Figuur 81. Lipplaat ligger-kolom verbindingen (a): A-1w, b) A1s, A2, B1, B3, c) C-2w, C-3w, d) D- 

3s, D- 3w) - 10 mmS355 dikke lipplaat - 10,9 bouten - 6 mm lassen voor de lipplaten 

 

 

Tabel 36. Verificaties van de verbindingen voor trekkrachten volgens de prescriptieve aanpak 

Positie 
s = sterke as 

w = zwakke as 

Trekkrachten 
(kN) Bezwijkmechanismen UC 

A1s / A2 268.8 Stuik van lipplaat 0.63 
A1w 268.8 Kolomlijf op buiging 0.73 

B1 / B3 499.2 Stuik van lipplaat 1.16 
C2w 499.2 Kolomlijf op buiging 1.15 
C3w 499.2 Stuik van lipplaat 0.67 

D3s/D3w 499.2 Stuik van liggerlijf 2.02 
D3w 90 Stuik van liggerlijf 0.88 

1-1 / 2-2 400.5 Kopplaat op buiging 0.88 
3-3 694.2 Kopplaat op buiging 1.31 

 

 

 
Herontwerp van de constructie 
Herontwerpen van de verbindingen B1, B3, C2w, D3s, D3w, en 3-3 bestaat uit: 
B1/B3 :   lichte wijziging van de geometrie van de lipplaat 
C2w :   gelaste kolomlijf plaat toegevoegd ; 
D3s/D3w : 2 bouten toegevoegd en wijziging van de lipplaatgeometrie; 
3-3 :  M24 bouten (in plaats van M20) en 20 mm kopplaat in plaats van 15 mm. 
 

 

 
  

B1/B3 C2 D3s/D3w 3-3 
Figuur 82. Her-ontwerp van de verbindingen om te voldoen aan de toetsing van de 

trekkrachten volgens de prescriptieve aanpak 

 
Stroomschema 
Figuur 3 – Box 
C.5 è 
Box C.2 
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Bijgewerkte unity checks voor deze verbindingen zijn samengevat in Tabel 37. 
 

Tabel 37. Verificaties van het her-ontwerp verbindingen voor trekkrachten volgens de 
normatieve aanpak 

Positie 
s = sterke as 

w = zwakke as 

Trekkrachten 
(kN) Bezwijkmechanismen UC 

B1 / B3 499.2 Lipplaat op trek (netto) 0.93 
C2w 499.2 Kolomlijf op buiging 0.88 

D3s/D3w 499.2 Liggerlijf op trek (netto) 1.03 
3-3 694.2 Kopplaat op buiging 0.83 

 

 

De unity check van de D3s/D3w-verbindingen wordt met 3% overschreden. Deze kleine 
overschrijding is acceptabel. Een oplossing om aan deze check te voldoen zou kunnen 
zijn om de HEA300 met HEB300 liggers te vervangen. Dit zou ook een verbetering kunnen 
zijn voor de postkritische gedrag in het geval van kolomverlies, aangezien HEB300 S355 
profielen van klasse 1 zijn, terwijl HEA300 profielen van klasse 3 zijn. 

Stroomschema 
Figuur 3 – Box 
C.4 è 
Einde van het 
ontwerp 
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8.8.1.4 Ontwerp voor onbekende bedreigingen volgens een prescriptieve aanpak – 
trekband methode (CS/NS) 

 
Uitgewerkt voorbeeld 

Titel Ontwerp voor onbekende bedreigingen volgens een 
prescriptieve aanpak 1 of 3 pagina’s 

Constructie Composiet constructie in niet-
seismische zones 

Gemaakt 
door 

AM 
Datum: 06/2021 

 Document ref.  II.1.4 / CS/NS 

Voorbeeld: Ontwerp voor onbekende bedreigingen in composiet constructie in een 
niet-seismische zone met behulp van een prescriptieve aanpak (trekband methode) 

Ontwerp 
handleiding  
§ 5.3.1 

Dit voorbeeld presenteert de toepassing van de trekband methode voor liggers en hun 
verbindingen (horizontale trekbanden). 
De verticale trekband had ook moeten worden gecontroleerd, maar deze controle wordt 
niet uitgevoerd in het kader van deze voorbeelden. De controle van de verticale 
bindingen wordt uitgevoerd in W.E. II.4.1 / SS/NS. 

 

Basisgegevens van de constructie 
• Voor geometrie, doorsneden, en materialen, zie 8.2. 

Ontwerp 
handleiding 
§ 8.2. 

Belastingen voor buitengewone ontwerpsituatie 
De volgende belastingen worden overwogen: 

• Permanente belastingen DL (zie Tabel 11); 
• Veranderlijke belastingen LL (zie Tabel 11 voor SS/S constructie); 
• Er wordt geen rekening gehouden met een specifieke buitengewone belastingen 

 

Definitie van de trekbelasting 
In dit voorbeeld worden de berekeningen gemaakt voor de liggers die verbonden zijn 
met de kolom die zich in het midden van de langste gevel van het gebouw bevindt – zie 
Figuur 83. 

 
Figuur 83. Liggers die in aanmerking komen voor de prescriptieve methode – CS/NS 

 

Berekening 
Voor raamwerkconstructies kunnen de minimale trekkrachten die door een effectieve 
horizontale trekbanden moeten worden weerstaan, worden geschat met behulp van de 
volgende berekeningen: 
- Horizontale trekband 

 
EN 1991-1-7 
2006 

Permanente belasting 𝑔= = 5
	𝑘𝑁
𝑚5   
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Veranderlijke belasting 𝑞= = 3	
𝑘𝑁
𝑚5  

Kantoor vloer 
belastingsfactor 𝛹 = 0.5  

Afstand tussen de 
trekbanden 𝑠 = 12	𝑚  

Overspanning van de 
trekbanden 𝐿 = 8	𝑚  

Rekenwaarde van trekkrachten voor interne trekbanden  

𝑇< = 𝑚𝑎𝑥[0.8 ∙ (𝑔= +𝛹 ∙ 𝑞=) ∙ 𝑠 ∙ 𝐿	, 75	𝑘𝑁]
= 𝑚𝑎𝑥[0.8 × (5 + 0.5 × 3) × 12 × 8	, 75	𝑘𝑁] = 499.2	𝑘𝑁 

Rekenwaarde van trekkrachten voor omtrek trekbanden  

𝑇> = 𝑚𝑎𝑥[0.4 ∙ (𝑔= +𝛹 ∙ 𝑞=) ∙ 𝑠 ∙ 𝐿	, 75	𝑘𝑁]
= 𝑚𝑎𝑥[0.4 × (5 + 0.5 × 3) × 12 × 8	, 75	𝑘𝑁] = 249.6	𝑘𝑁 

Dwarsdoorsnede: interne 
liggers (IP360) 𝐴*.< = 7270	𝑚𝑚5 

 

Dwarsdoorsnede: omtrek 
liggers (IP450) 

𝐴*.> = 9880	𝑚𝑚5  

Plastische weerstand van 
interne liggers 

𝑁>A.< = 𝐴*.< . 𝑓# = 7270 × 106c × 355 × 10F = 2581	𝑘𝑁  

Plastische weerstand van 
omtrek liggers 

𝑁>A.> = 𝐴*.>. 𝑓# = 9880 × 106c × 355 × 10F = 3507.4	𝑘𝑁  

Unity check – Interne 
liggers 

𝑈< =
𝑇<
𝑁>A.<

=
499.2
2581

= 0.19  

Unity check – omtrek 
liggers 

𝑈> =
𝑇>
𝑁>A.>

=
249.6
3507.4

= 0.07  

Uit de berekeningen blijkt dat de liggers in staat zijn de gedefinieerde trekkrachten te 
weerstaan. 
De verbindingen aan de liggeruiteinden moeten ook bestand zijn tegen de eerder 
berekende trekkrachten. Twee verschillende verbindingen zijn in aanmerking genomen 
voor de ligger-kolom verbindingen: de kopplaat verbinding en de lipplaat verbinding. 
 

 

Kopplaat 

 

Bolt Type: 
M16 Gr.8.8 (6 bouten) 

Lipplaat 

 

Bout type: 
M20 Gr.8.8 (4 bouten) 

 
 

Plaat: 
Dikte 𝑡> = 10𝑚𝑚	
Hoogte ℎ> = 270𝑚𝑚	
Breedte    𝑏> =
190𝑚𝑚 
Las     𝑎Z = 2𝑋6𝑚𝑚 
 

Plaat: 
Dikte			𝑡> = 10𝑚𝑚	
Hoogte 	ℎ> = 300𝑚𝑚	
Breedte 						𝑏> =
100𝑚𝑚 
Las  						𝑎Z = 2𝑋6𝑚𝑚 
 

De verificatie van de hierboven vermelde verbindingen zij bepaald volgens Bijlage A.5.  
Bouten op 
afschuiving 

𝑁!7 = 602.88	𝑘𝑁 Bouten op 
afschuiving 

𝑁!7 = 376.32	𝑘𝑁  

Kopplaat op 
buiging 

𝑁!5 = 271.17	𝑘𝑁 Lipplaat op stuik 𝑁!5 = 512.73	𝑘𝑁  
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Verbonden 
element op trek 

𝑁!F = 383.08	𝑘𝑁 Lipplaat op trek: 𝑁!5 = 1128.00	𝑘𝑁  

Liggerlijf op trek 𝑁![ = 954.29	𝑘𝑁 Lipplaat op trek: 
Netto 

𝑁![ = 717.41	𝑘𝑁  

Weerstand van de 
verbinding 

𝑁! = 271.17	𝑘𝑁 Liggerlijf op stuik 𝑁!X = 481.96	𝑘𝑁  

  Liggerlijf op trek 𝑁!c = 1060.32	𝑘𝑁  
  Liggerlijf op trek: 

Netto 
𝑁!m = 674.36	𝑁  

  Verbonden 
element op 
buiging 

𝑁!f = 350.99	𝑁  

  Weerstand van 
de verbinding 

𝑁! = 350.99	𝑘𝑁  

Resultaten  
Unity check 𝑈 =

𝑇>
𝑁!

= 0.92 Unity check 𝑈 =
𝑇>
𝑁!

= 0.71  

Conclusies  

Uit de berekeningen blijkt dat de liggers de in de normen vastgelegde trekkrachten 
kunnen weerstaan. 

Stroomschema 
Figuur 3 – Box 
C.4 è 
Einde van het 
ontwerp 

Opgemerkt kan worden dat de verbindingen werden berekend uitgaande van 
scharnierende verbindingen, d.w.z. waarbij geen rekening wordt gehouden met de 
mogelijke composiet werking die zich op het niveau van deze verbindingen zouden 
kunnen ontwikkelen. Dit wordt als een veilige benadering beschouwd als ductiliteit 
gegarandeerd is, wat hier het geval is. In feite kunnen de wapeningsstaven ter hoogte 
van de verbinding fungeren als trekbanden als de wapeningsconfigurate door de hele 
vloer van het gebouw doorlopend is en hun bijdrage dan eenvoudigweg kan worden 
toegevoegd aan de verbindingsweerstand. 
 

Tabel 38 Verbinding getoets volgens de trekband methode – CS/NS 

Type UGT 
UC 

Trekband 
UC Opmerking 

Kopplaat 0.73 0.92 Boutgroep/kopplaat in buiging 
Lipplaat 0.71 0.71 Boutgroep / Verbonden element in buiging 

 

 

 

Op grond van Tabel 38 kan worden geconcludeerd dat in dit voorbeeld het gebruik van 
een verbinding voor een basisontwerp met een UC van 70% een adequate benadering is 
bij het uitvoeren van het voorontwerp in overeenstemming met de trekband 
voorschriften. 

 
Stroomschema
Figuur 3 – Box 
C.4 è 
Einde van het 
ontwerp 
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8.8.2 Kritische ekement method 
8.8.2.1 Normatieve aanpak (CS/NS) 

 
Uitgewerkt voorbeeld 

Titel Ontwerp voor onbekende bedreigingen met behulp van de 
kritische elementmethode - 
normatieve aanpak 

1 of 4 pagina’s 

Constructie Composiet constructie in niet-
seismische zone. 

Gemaakt 
door 

AM 
Datum: 06/2021 

 Document ref.  II.2.1 / CS/NS 

Voorbeeld: Ontwerp voor onbekende bedreigingen in een composiet constructie in 
niet-seismische zone met behulp van de kritische elementenmethode - normatieve 
aanpak 

Ontwerp 
handleiding  
§ 5.4 

Dit voorbeeld geeft informatie over het ontwerp tegen niet-geïdentificeerde 
bedreigingen met behulp van de kritische ementenmethode. 

 

Basisgegevens van de constructie: 
• Voor geometrie, doorsneden, en materialen, zie paragraaf 8.2. 

Ontwerp 
handleiding 
§ 8.2. 

Belastingen voor buitengewone ontwerpsituatie 

De volgende belastingen worden overwogen: 
• Permanente belastingen DL (zie Tabel 11); 
• Veranderljike belastingen LL (zie Tabel 11 voor CS/NS constructie); 
• Buitengewone belasting Ad (zie onderstaande delen). 

 

Belastingcombinatie voor buitengewone situaties 
De belastingcombinatie is: 

𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿	 +	𝐴3  

EN 1990 
§6.4.3.3, Verg. 
6.11b  

Definitie van kritische elementen  
In dit voorbeeld worden de  kolommen (A, B en C) geïdentificeerd als kritische 
elementen. Volgens (EN 1991-1-7 2006) is de grootte van de buitengewone belasting 
voor het controleren van kritische elementen, 34 kN/m2  deze wordt toegepast in elke 
richting (individueel). Figuur 84 toont de kolommen die volgens de kritische 
elementenmethode worden gecontroleerd. 
 

(EN 1991-1-7 
2006) 

 

      

Figuur 84 Columns considered to be checked using key element method – CS/NS 

 
 

 

Berekeing  

Buitengewone belasting 𝐴3 = 34	
𝑘𝑁
𝑚5 
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Lengte van de kolom 𝑙& = 4	𝑚  
Hoogte van de 
kolomdoorsnede (Staal; 
Composiet) 

ℎ& = (364; 540)	𝑚𝑚 
 

Breedte van de 
kolomdoorsnede (Staal; 
Composiet) 

𝑏& = (371; 450)	𝑚𝑚 
 

Breedte van het paneel 
vóór de kolom  

𝑤> = 5	𝑚 Aanname in EN 
1991-1-7 

Puntlast (paneel breedte) 𝐹> = 𝐴3 . 𝑤>. 𝑙& = 34 × 5 × 4 = 680	𝑘𝑁  
Puntlast (doorsnede 
hoogte) (Staal; Composiet) 

𝐹*.Y = 𝐴3 . ℎ& . 𝑙& = (34 × 364 × 106F × 4	; 34 × 450	
× 106F × 4 = (49.5	; 61.2)	𝑘𝑁 

 

Puntlast (doorsnede 
breedte) (Staal; 
Composiet) 

𝐹*.Z = 𝐴3 . 𝑤& . 𝑙&
= (34 × 371 × 106F × 4	; 	34 × 450
× 106F × 4 = (50.46	; 61.2)	𝑘𝑁 

 

 

Tabel 39. Buitengwone belastingen gebruikt voor kritische elementen - Stalen kolommen - CS/NS 

Geval Fdx (kN) Fdy (kN)  Geval Fdx (kN) Fdy (kN) 
A.1 50.46 0  A.2 0 680 
B.1 50.46 0  B.2 0 680 
C.1 680 0  C.2 0 49.5 

 

 

 

Tabel 40. Buitengwone belastingen gebruikt voor kritische elementen – Composiet kolommen – 
CS/NS 

Geval Fdx (kN) Fdy (kN)  Geval Fdx (kN) Fdy (kN) 
A.1 61.2 0  A.2 0 680 
B.1 61.2 0  B.2 0 680 
C.1 680 0  C.2 0 61.2 

 

Constructieve analyse 

 

De puntlasten in  
Tabel 39 worden in het SCIA® model (stalen kolommen model) direct als horizontale 
lasten toegepast in het midden van de hoogte van elke kolom met het kritisch element 
(A, B en C) afzonderlijk langs beide assen, rekening houdend met de buitengewone 
belastingscombinatie. Dit is een veilige benadering; een alternatief had kunnen zijn om 
beter rekening te houden met de feitelijke herverdeling van de horizontale belasting van 
het paneel naar de kolom wanneer wordt aangenomen dat Ad op het paneel wordt 
uitgeoefend, of om Ad te beschouwen als een lineaire belasting die langs de hoogte van 
de kolom in de andere richting wordt uitgeoefend. 
Voor de composiet kolommen werd een soortgelijke aanpak gevolgd als voor de 
stootbelasting analyse (W.E.I.1.4 / CS/NS, met gebruikmaking van de vorige belastingen 
en de software A3C ®) 
 

 

Resultaten  
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Tabel 41. Uc's en doorbuiging van de stalen kolommen – kritische elementen - CS/NS 

Geval Doorsnede 
Belasting 

Steunpunt 
UC (-) Zijdelingse 

verplaasting* 
S355 (mm) Fdx (kN) Fdy (kN) S355 S460 

A.1 HD 360x162 50.46 0 Vast 0.39 0.28 0.7 
Scharnierend 0.39 0.28 0.8 

A.2 HD 360x162 0 680 Vast 1.03 0.82 - 
Scharnierend 1.25 1.00 - 

B.1 HD 360x162 50.46 0 Vast 0.22 0.16 0.7 
Scharnierend 0.23 0.17 0.8 

B.2 HD 360x162 0 680 Vast 0.95 0.75 9.1 
Scharnierend 1.14 0.92 - 

C.1 HD 360x162 680 0 Vast 0.68 0.54 5.0 
Scharnierend 0.83 0.65 8.1 

C.2 HD 360x162 0 49.5 Vast 0.40 0.29 1.4 
Scharnierend 0.42 0.31 1.4 

* De zijdelingse verplaatsing wordt hier ter informatie vermeld, aangezien hier geen 
controle van de doorbuiging vereist is. 

Tabel 42. Uc’s van de composiet kolommen - kritische elementen – CS/NS 

Geval Belasting SteunpuNT UC (-) 
S355 Fdx (kN) Fdy (kN) 

A.1 61.2 0 Hinged 0. 
A.2 0 680 Hinged 2.29 
B.1 61.2 0 Hinged 0.24 
B.2 0 680 Hinged 1.84 
C.1 680 0 Hinged 1.34 
C.2 0 49.5 Hinged 0.40 

 

 

 

Details van de composiet kolommen: 
• Staaldoorsnede - HE200M 
• Beton klasse – C30/37 
• Wapening (A500) – φ20 mm / 

φ6 mm 

 

 

Conclusies  

• Standaard stalen kolommen 
Uit de resultaten in Tabel 41 blijkt dat voor de stalen kolommen met vaste steunen de 
weerstand niet groter is dan de vloeigrens (1,03 kan toelaatbaar zijn). 

Stroomschema
Figuur 3 – Box 
C.4 è 
Einde van het 
ontwerp 

Met scharnierende steunen voor de gevallen A.2 en B.2 wordt deze grens echter 
overschreden. 

Stroomschema
Figuur 3 – Box 
C.2 è 
Herontwerp 
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• Composiet staal-beton kolommen  

Wat de composiet kolommen betreft, zijn de unity checks, zoals in Tabel 42 is 
aangegeven, aanzienlijk hoger dan bij de stootbelastingsanalyse (W.E. I.1.4 / CS/NS). 
De algemene conclusie is dat voor de stalen kolommen het standaardontwerp in staat is 
om de ontwikkelde belastingen te dragen, wanneer de onderste verbinding van de 
kolom vast is. De composiet kolommen geven echter de slechtste resultaten te zien 
doordat de belangrijkste bijdrage voor de weerstand zal komen van het stalen element 
dat substantieel kleiner dan die voor het standaard stalen ontwerp. 
Zoals eerder aangetoond, is de belangrijkste verbetering die kan worden aangebracht 
het verhogen van de staalsoort S460; hierdoor zijn de unity check allemaal lager dan of 
gelijk aan 1,0 voor standaard stalen profielen. 
Om de respons van het kritische element onder Ad te verbeteren, kunnen een reeks van 
wijzigingen worden uitgevoerd: 

• Vergroot de doorsnede; 
• Ontwerp met meer voordelige randvoorwaarden voor de verbindingen;   

Een combinatie van de vorige oplossingen kan worden overwogen voor de composiet 
kolommen. 

Stroomschema
Figuur 3 – Box 
C.2 è 
Herontwerp 
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8.8.3 Segmentatie methode 
8.8.3.1 Ontwerp voor onbekende dreigingen volgens segmentatiemethode  

 
Uitgewerkt voorbeeld 

Titel Ontwerp voor onbekende buitengewone belastingen 
met behulp van segmentatiemethode 1 of 1 pagina’s 

Constructie Staalconstructie in niet-seismische zone Made by F+
W Date: 06/2021 

 Document ref.  II.3.1 / SS/NS 

Voorbeeld: Ontwerp voor onbekende bedreigingen in een staalconstructie in niet-
seismische zone met behulp van segmentatie 

Ontwerp handboek  
§ 5.5 

Het voorbeeld geeft informatie over het ontwerp voor onbekende bedreigingen op 
basis van de segmentatiemethode. 

 

Basisgegevens van de constructie 
• Voor geometrie, doorsneden, en materialen, zie paragraaf 8.2. 

Ontwerphandboek  
§ 8.2. 

Opmerkingen 
De segmentatiemethode (zwakke segmentgrens, sterke segmentgrens) kan alleen 
worden gebruikt of in combinatie met andere maatregelen (bv. lokale versterking) 
of methoden (bv. ALPM). Wanneer uit de resultaten van de ALPM blijkt dat het 
ontwerp moet worden herzien, kan de segmentatiemethode worden gebruikt als 
alternatieve oplossing om de ontwikkeling van de schade te beperken. 
In het geval van de huidige laagbouw zou gekozen kunnen worden voor een zwakke 
segmentatiegrensstrategie. Zoals zal blijken uit de resultaten van zowel de 
analytische als de numerieke aanpak, zijn de voor UGT ontworpen scharnierende 
verbindingen met lipplaat niet bestand tegen de grote trekkrachten als gevolg van 
membraaneffecten wanneer een scenario van kolomverlies in aanmerking wordt 
genomen. In de praktijk fungeren deze verbindingen als "zekeringen" in het geval 
van een kolomverlies, en de instorting zal beperkt blijven tot het gebied dat direct 
door het kolomverlies wordt getroffen (horizontale beperking van de schade). 
Indien de respons van de verbindingen ductiel is, zullen deze grote vervormingen 
ondergaan voordat deze bezwijken, zodat een plotseling bros bezwijken wordt 
voorkomen. 
 

 
Stroomschema 
Figuur 3 – Box C.4 
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8.8.4 Alternatieve draagweg methode 
8.8.4.1 Ontwerp voor onbekende dreigingen volgens ALPM - analytische aanpak (SS/NS)  

 
Uitgewerkt voorbeeld 

Titel Ontwerp voor onbekende dreigingen met gebruikmaking van 
ALPM - analytische aanpak 1 of 11 pagina’s 

Constructie staalconstructie in niet-seismische zone Made by F+W 
Datum: 06/2021 

 Document ref.  II.4.1 / SS/NS 

Voorbeeld: Ontwerp voor onbekende bedreigingen in een staalconstructie in een niet-
seismische zone met behulp van alternatieve draagweg methode - analytische 
benadering 

Dit voorbeeld geeft informatie over het ontwerp voor onbekende bedreigingen met 
gebruikmaking van de analytische benadering van ALPM. 

 
Basisgegevens van de constructie: 

• Voor geometrie, doorsneden, en materialen, zie paragraaf 8.2. 
 
Belastingen voor buitengewone ontwerpsituatie 
De volgende belastingen worden overwogen: 

• Permanente belastingen DL (zie Tabel 11); 
• Veranderljike belastingen LL (zie Tabel 11 voor SS/NS constructie); 

Belastingcombinatie voor buitengewone situaties 
De belastingcombinatie is: 

𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿 
 

Definitie van kolomverliesscenario's 
• Scenario 1 - verwijdering van kolommen op locatie B2 

 

Figuur 85. Verondersteld kolomverlies (column B2) 

Ontwerp 
handboek  
§ 5.3.2 

 
Ontwerp 
handboek 
§ 8.2. 

EN 1990 
§6.4.3.3, Eq 
6.11b 
 

Elementen die onderzocht worden 
• Ligger B1/B3 - IPE550 
• Ligger C2w/C3w - IPE600 

 

Veronderstellingen voor verbindingen 
• Oplossing 1: scharnierende verbindingen 
• Oplossing 2: Niet-volledig sterke verbindingen 

 

 
Berekeningen 
De toegepaste methode is de vereenvoudigde analytische benadering voor constructies 
met horizontale diafragma's zoals gepresenteerd in 5.3.2. 
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• Oplossing 1 - trekbanden voor scharnierende verbindingen (5.3.2.2) 

De procedure bestaat uit het oplossen van het stelsel van 4 vergelijkingen zoals 
weergegeven in Figuur 86. 

 

 

Figuur 86. Vergelijkingenstelsel van de analytische benadering voor scharnierende 
verbindingen 

Ligger met index 1 is de IPE550, terwijl de ligger met index 2 de IPE600 is. De initiële 
kracht in de kolom Nini wordt ontleend aan de numerieke benadering door rekening te 
houden met de buitengewone belastingcombinatie. 
 
Tabel 43. Inputparameters voor de analytische benadering met scharnierende verbindingen – SS/NS 

Nini nst E A1 L0,1 A2 L0,2 
4078.51 kN 6 210000 MPa 134 cm2 12 m 156 cm2 8 m 

 

Door het stelsel van vergelijkingen bij te werken en de waarden van Tabel 43 in te 
voeren, kan de eerste vergelijking voor x = θ2 als volgt worden geschreven: 

 
De oplossing van deze vergelijking is x = θ2 = 0.05485 rad. De resultaten voor de vier 
onbekenden zijn samengevat in Tabel 44. 
 
Tabel 44. Oplossing van het vergelijkingssysteem voor de analytische benadering in scenario 1 -SS/NS 

θ1 θ2 Tbeam,1 - IPE550 Tbeam,2 - IPE600 

0.03659 rad 0.05485 rad 1884 kN 4934 kN 

Opmerkingen 
• Bij vergelijking met de numerieke benadering - W.E. II.4.5 SS/NS, zijn de 

verkregen resultaten ongeveer 8% hoger (1741 kN voor IPE550 en 4565 kN voor 
IPE600). Het is echter bekend dat de analytische benadering de trekkrachten 
overschat, zodat de orde van grootte hier coherent is en de met de numerieke 
benadering verkregen trekkrachten valideert. 

• Uit de resultaten blijkt dat de constructie opnieuw moet worden ontworpen met 
het oog op de robuustheid, aangezien de verbindingen niet in staat zijn 
dergelijke aanzienlijke belastingen te weerstaan (zie W.E. II.1.3 / SS/NS). 

• Oplossing 2 – alternatieve aanpak met niet-volledig sterke verbindingen 
Zoals vermeld in W.E. II.4.5 / SS/NS, kunnen niet-volledig sterke verbindingen een goed 
alternatief zijn voor scharnierende verbindingen om de robuustheid van de constructie 
te vergroten. Om dit te onderzoeken zullen de hoofdligger- kolomverbindingen worden 
vervangen door niet-uitstekende kopplaatverbindingen. Al deze verbindingen hebben 
M24 Gr.10,9 bouten en 15 mm dikke kopplaten, zoals weergegeven in Figuur 87. 
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A1/A2 B1/B3 C2w/C3w 

Figuur 87. Alternatieve niet-volledig sterke verbindingen voor de analytische benadering  

De niet-volledig sterke verbindingen zijn ontworpen om de UGT-afschuifkrachten en 
mogelijke N- V interactie in bouten te weerstaan. Merk op dat voor ligger-
kolomverbindingen die op de zwakke as van de kolom (door de kolomspant) zijn gebout, 
een gelast deel nodig is om weer een verbinding van het type "sterke as" te maken, zoals 
geïllustreerd in Figuur 88. 
 

 
Figuur 88. Gelast deel voor niet-uitstekende kopplaatverbindingen aangesloten op zwakke-as 

van de kolom (boutpatroon niet representatief) 

De vereenvoudigde analytische methode met niet-volledig sterke verbindingen houdt 
rekening met de volgende effecten (zie 5.3.2.3): 

- Bijdrage van het plastisch mechanisme van liggers; 
- Bijdrage van de plaat; 
- Bijdrage van de boogeffecten. 

Indien de som van de bovengenoemde bijdragen niet voldoende is, ontstaan grotere 
vervormingen en worden membraaneffecten in de liggers geactiveerd, net als in het 
eenvoudig voorbeeld van de verbinding. Aangezien dit een grotere rotatiecapaciteit in 
de verbindingen vereist, zal het robuustheidsontwerp hier worden uitgevoerd door de 
drie bovengenoemde bijdragen te optimaliseren, zodat er geen membraaneffecten 
optreden 
• Bijdrage van de plaat 
De doorsnede en de eigenschappen van de plaat zijn samengevat Figuur 89 en Tabel 45. 
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Figuur 89. Doorsnede van de betonnen vloerplaat 

Tabel 45. Eigenschappen van de beton vloerplaat 

Klasse t c Staal 

Asx 
(Boven 

en 
onder) 

Asy  
(Boven 

en 
onder) 

MRd 

(Positieve 
en 

negatieve) 

Bezwijkmechanisme 

C30/37 
20 
cm 

20 
mm 

B500S 
3.93 

cm²/m 
3.93  

cm²/m 
26.9 
kNm 

Vloeien van de 
wapening 

 
De vloerplaat is ontworpen om te voldoen aan de BGT/UGT eisen. De staalwapening 
wordt bepaald door de minimale constructieve wapening volgens DIN EN 1992-1 
hoofdstuk 9. 
Figuur 90 toont het statische systeem van de betonnen vloer zonder rekening te houden 
met eventuele beperkingen van de binnenste liggers voor het scenario waarbij de 
kolommen verloren zijn gegaan. 

 
Figuur 90. Statical system of the concrete slab after column loss 

De buitengewone belasting (1 x G + 0,5 x Q) van 6,5 kN/m² (door verwaarlozing van de 
gevelbelasting) leidt tot grote buigende momenten waarvoor de plaat niet was 
ontworpen, zie Figuur 91. 
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Figuur 91. Buitengewone  buigmoment in de betonplaat na kolomverlies (MEd = -172.5 kNm) 

Bijgevolg zou de beton vloerplaat op zichzelf niet voldoende zijn om de robuustheid van 
de constructie te garanderen. Samen met andere effecten, zoals hierboven genoemd, 
kan de plaat echter wel bijdragen aan de robuustheid. Deze bijdrage wordt uitgedrukt in 
de verticale puntlast Pslab (waar de kolom verloren gaat) die nodig is voor de ontwikkeling 
van een plastisch mechanisme. Aangezien het bezwijkmechanisme van de plaat ductiel 
is (vloeien van de staalwapening), zal de plaat in staat zijn het plastisch moment langs 
de vloeilijnen te behouden 
 

Het plastisch mechanisme wordt bepaald volgens de Johansen methode. Twee 
bezwijkpatronen werden onderzocht: een niet-cirkelvormige en een cirkelvormige. 

Beide worden geïllustreerd in de volgende figuren

 
Figuur 92. Niet-cirkelvormig plastisch mechanismepatroon 

 
Figuur 93. Cirkelvormig plastisch mechanismepatroon 
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Met behulp van het principe van de virtuele arbeid worden de volgende krachten 
bepaald: 

• Niet-cirkelvormig patroon:  313.6 kN 
• Cirkelvormig patroon:  330.4 kN 

De waarde van Npl,slab b wordt gegeven door het minimum van beide bovenstaande 
waarden, i.e., 313.6 kN. 
Meer details over de afleiding van deze waarden uit de plastische mechanismen zijn te 
vinden in de gedetailleerde berekening en in (Vermeylen, 2021). 
• Bijdrage van het stalen ligger mechanisme 
Als gevolg van het gebruik van niet-volledig sterke verbindingen, zal de verticale kracht 
in verband met de ontwikkeling van een plastisch balkmechanisme als gevolg van de 
vorming van plastische scharnieren in de verbindingen kan worden berekend 
Aangezien de verbindingen in beide richtingen niet-volledig sterke verbindingen zijn, 
wordt deze kracht gegeven door de volgende vergelijking (aangepast van de 1D-versie), 
zie Figuur 94 voor het geïllustreerde mechanisme. 
 

𝑁>A =
2.𝑀>A,D3,7

6 + 2.𝑀>A,D3,7
E

𝐿+,7
+
2.𝑀>A,D3,5

6 + 2.𝑀>A,D3,5
E

𝐿+,5
 

 
Figuur 94. Plastic beam mechanism developing in the beams with partial-strength joints 

De negatieve en positieve momentweerstanden van de verbindingen zijn gegeven in 
Tabel 46. 
 

Tabel 46. Momentweerstand van niet-volledig sterke verbinding 

Verbinding B1/B3 Verbinding C2/C3 

Mpl,Rd,1
+ 

(Positief) 
Mpl,Rd,1

- 

(Negatief) 
Mpl,Rd,2

+ 

(Positief) 
Mpl,Rd,2

- 

(Negatief) 

306.1 kNm 224.7 kNm 416.6 kNm 305.6 kNm 
 
Op basis van deze waarden wordt een kracht Npl gelijk aan 269 kN verkregen. 

• Bijdrage van de boogeffecten 
 
Naar analogie van de vorige hoofdstukken wordt de verticale puntlast Nboog berekend die 
nodig is om het boogeffect te overwinnen. 
De boogeffecten worden geactiveerd indien de drukweerstand van een geactiveerd 
onderdeel van het systeem, zodra bovenstaand mechanisme zich heeft ontwikkeld, niet 
maatgevend is, met andere woorden indien het bezwijkmechanisme van het platform 
niet een component (d.w.z. een verbinding of een ligger) op druk is. In dergelijke 
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omstandigheden kan een boogeffect worden gemobiliseerd binnen de liggers van het 
direct getroffen onderdeel, zodra het plastische mechanisme zich heeft gevormd. De 
volgende tabel geeft een overzicht van de bezwijkmechanismen van de betrokken 
verbindingen. 

Tabel 47. Bezwijkmechanismen in niet-volledig sterke verbindingen 

Verbinding Positieve en negatieve 
moment 

Bezwijkmechanismen 

B1/B3 (+) Kolomlijf op druk 
B1/B3 (-) Kolomlijf op druk 
C2/C3 (+) Kolomlijf op druk 
C2/C3 (-) Kolomlijf op druk 

Aangezien alle verbindingen in druk bezwijken, kan geen boogeffect worden 
geactiveerd, zodat Nboog = 0 kN. 
 
Verificatie van de constructie met niet-volledig sterke verbindingen 
Bijdragen van de plaat, het balkmechanisme en het boogeffect kunnen worden 
gecumuleerd aangezien hun activering beperkte vervormingscapaciteiten vereist. De 
totale weerstand is dan: 
 

𝑁 = 𝑁*A0"	 +𝑁>A +𝑁0'&Y = 313.6 + 269.0 + 0.0 = 	582.6	𝑘𝑁 
 
De verticale kracht die toepast wordt bij het bezwijken van de kolom is gelijk aan de 
verticale axiale kracht in de binnenkolommen en wordt geschat op 694,2 kN. Aangezien 
de som van de weerstanden van alle bovengenoemde bijdragen lager is dan de verticale 
axiale kracht kan de constructie niet als robuust worden beschouwd. 
Dit betekent dat er aanzienlijke verticale verplaatsingen van het direct getroffen deel 
zullen ontstaan bij het optreden van membraankrachten Nmembraan in de liggers. 
Dergelijke membraankrachten kunnen niet worden gecumuleerd met de bijdragen van 
de vloerplaat en van de boogwerking, aangezien deze verdwijnen zodra grote 
vervormingen worden bereikt. 
 
De bijdrage Nmembraan vereist de toepassing van geavanceerde ontwerpmethoden wegens 
de M-N interactie in de verbindingen. Deze bijdrage zou aanzienlijke 
vervormingscapaciteiten vereisen op het niveau van niet-volledig sterke verbindingen. 
In een dergelijke situatie zijn de vereiste niveaus van vervormingscapaciteit in de meeste 
gevallen niet haalbaar, zodat deze bijdrage hier niet zal worden beoordeeld. 
Zoals hierboven reeds vermeld, zijn ductiele verbindingen (ductiele bezwijkmechanisme) 
vereist voor de aanname van plastische scharnieren ter hoogte van de verbindingen. Het 
bezwijkmechanisme van de verbindingen onder buigende momenten is hier kolomlijf op 
druk. Aangezien dit onderdeel niet als ductiel wordt beschouwd, moeten deze 
verbindingen opnieuw worden ontworpen. Dit zal worden beoordeeld met het 
robuustheidsherontwerp in het volgende deel. 
• Herontwerp van constructies met niet-volledig sterke verbindingen 
Voordat het nieuwe ontwerp wordt uitgevoerd, moet worden opgemerkt dat het 
gebruik van niet-volledig sterke verbindingen de interne krachtenverdeling in de 
constructie op een consistente manier zou wijzigen. Kleinere doorbuigingen van de 
liggers bij BGT kunnen worden verwacht, waardoor kleinere liggerdoorsneden kunnen 
worden toegepast. Maar er zouden ook buigende momenten in de kolommen 
voorkomen, waardoor grotere kolomdoorsneden nodig zouden kunnen zijn. Voor 
normale gebouwen hoeven de kolomdoorsneden echter niet te worden vergroot, omdat 
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de stijfheden van de ligger-kolomverbinding extra druk uitoefenen. In het kader van dit 
uitgewerkt voorbeeld is de staalconstructie zo gelaten als het is ( ontworpen met interne 
krachten met de eenvoudige voegmodellering). Het modelleren van niet-volledig sterke 
verbindingen als scharnieren is nog steeds een geldige en veilige aanname als deze 
verbindingen voldoende vervormings- en rotatiecapaciteit hebben. Er zijn verschillende 
manieren om aan de robuustheidseisen te voldoen, zoals: 

- Wijzig het vloerplaat ontwerp om de bijdrage van het plaatmechanisme te 
vergroten; 

- Versterken van de verbindingen in één of beide richtingen om de bijdrage van 
het balkmechanisme te vergroten; 

- Versterken van drukcomponenten om het boogeffect te activeren. 
Om de bijdrage van het boogeffect in de praktijk te laten zien, hebben we hier vooral 
gekozen voor het aanpassen van de verbindingen C2/C3 zoals in de volgende figuur is 
aangegeven. 
 

          
Figuur 95. Herontwerp van de C2/C3-verbinding om aan de robuustheidseisen te voldoen 

De wijzigingen zijn als volgt: 
- Kolom schotten (zelfde dikte als balkflenzen); 
- Lijf schotten; 
- Aangepast boutenpatroon; 
- Flenslassen gewijzigd van 6 naar 7 mm. 

Kolom- en lijf schotten zijn nodig om het boogeffect te activeren (zie hieronder). Merk 
op dat aan specifieke regels van de EN 1993-1-8 moet worden voldaan om met lijfplaten 
rekening te houden bij de verificatie van de verbinding. Aangezien negatieve en positieve 
momenten een rol spelen in zowel het balkmechanisme als het boogeffect, is het 
asymmetrische boutenpatroon gewijzigd in een symmetrisch patroon. Er is gekozen voor 
M27-bouten (in plaats van M24) om nog steeds te voldoen aan de UGT- 
schuifkrachtverificatie. Tenslotte zijn de flenslassen vergroot in verband met de 
vervormingscapaciteit 
Wijzigingen van de B1/B3-verbinding zijn nodig om de bijdrage van het 
straalmechanisme te vergroten en aan de robuustheidseisen te voldoen. 
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Figuur 96. Herontwerp van de B1/B3 verbinding om aan de robuustheidseisen te voldoen 

De wijzigingen zijn als volgt: 
• Kolom schotten (zelfde dikte als balkflenzen); 
• De dikte van de eindplaat veranderde van 15 naar 20 mm; 
• Flenslassen gewijzigd van 6 naar 7 mm. 

Wijzigingen in deze verbinding maken het mogelijk de momentweerstand van de 
verbinding en daarmee het balkmechanisme te verhogen. Het boutenpatroon blijft 
ongewijzigd. 
a) Bijdrage van de vloerplaat 
Aangezien er geen veranderingen aan de vloerplaat zijn aangebracht, blijft de bijdrage 
van deze component ongewijzigd (Nvloer = 313,6 kN).b) Bijdrage van het ligger 
mechanisme 
b) Bijdrage van het ligger mechanisme 
De positieve en negatieve momentweerstanden van de her-ontworpen verbindingen 
zijn in de onderstaande tabel aangegeven. 
 

Tabel 48. Buigmomentweerstanden van de her-ontworpen verbindingen B1/B3 en C2/C3 

Verbinding B1/B3 Verbinding C2/C3 

Mpl,Rd,1
+ 

 Mpl,Rd,1
- 

 Mpl,Rd,2
+ 

 
Mpl,Rd,2

- 

 

368.9 kNm 285.4 kNm 451.3 kNm 451.3 kNm 
CWS CWS EPB EPB 

 
Uit deze waarden wordt Npl verkregen, die nu gelijk is aan 334,7 kN 

c) Bijdrage van het boogeffect 
In het kader van dit voorbeeld wordt alleen rekening gehouden met het boogeffect van 
het korte raamwerk (IPE600 met C2/C3-verbindingen), zoals geïllustreerd in twee 
dimensies in Figuur 97.  
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Figuur 97. Toegepaste model voor het boogeffect 

Er zal immers geen bijdrage komen uit de andere richting, aangezien het 
bezwijkmechanisme van de verbindingen B1/B3 de afschuiving van de kolomlijf is. Dit 
betekent dat zodra de momentweerstand van deze verbindingen is bereikt, er geen 
manier is om de trekkrachten in de rijen te verhogen om bij te dragen aan een extra 
boogeffect. 
Voor de her-ontworpen verbinding C2/C3 is de bezwijkmechanisme de kopplaat op 
buiging en de belangrijkste eigenschappen van de verbinding zijn vermeld in de 
onderstaande tabel. Aangezien de verbinding nu symmetrisch is, zijn de waarden voor 
positieve en negatieve momenten identiek. 
 

Tabel 49. Eigenschappen van de C2/C3-verbinding 

Momentweerstand MRd 451.3 kNm 
Initiële rotatiestijfheid Sj,ini 114000 kNm/rad 
Som van trekkrachten in rijen Ft 1369.4 kN 
Stijfheidscoëfficiënt van BFC k7 + ∞ 
Stijfheidscoëfficiënt van CWS k1 9.461 mm 
Stijfheidscoëfficiënt van BFC k2 + ∞ 
Drukweerstand: Fc 1783 kN 

 
Merk op dat de drukweerstand van de verbinding wordt bepaald door de component 
kolomlijf in afschuiving. 
Tussentijdse resultaten van de methode zijn samengevat in de onderstaande tabel. Meer 
details over de methode zijn te vinden in de Deliverable D2.2 van het FAINOMORE 
project, vrij beschikbaar op de website van het project. Een soortgelijke berekening kan 
ook worden gevonden in (Vermeylen, 2021) voor andere invoerparameters. 
Er is uitgegaan van de volgende veronderstellingen: 

- Aangezien het IAP uit diafragma's bestaat, is de zijdelingse verplaatsing ervan 
verwaarloosd; 

- Aangezien de verbindingen C2 en C3 vergelijkbaar zijn, zijn zij qua stijfheid en 
weerstand als identiek beschouwd. 
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Tabel 50. Parameters van de boogeffectmethode 

Verticale verplaatsing van de ligger Δbeam 36.9 mm 
Verticale verplaatsing ten gevolge van de rotatie Δjoints 63.3 mm 
Totale verticale verplaatsing door het balkmechanisme Δpl 100.3 mm 
Som van trekkrachten in de verbinding wanneer het 
mechanisme wordt gevormd 

Ft 1369.4 kN 

Effectieve druk stijfheid van de verbinding keff,c 9.461 mm 
Elastische verkorting van de verbinding δc,el 0.689 mm 
Lengte van boogstaaf wanneer plastic mechanisme 
wordt gevormd 

LD 8017.0 mm 

Drukweerstand van de verbinding Fc 1783 kN 
Plastische verkortingen van de verbinding bij bezwijken δc,pl 0.897 mm 
Helling van de boogstaaf bij bezwijken θ 0.062 rad 
Knikweerstand van de boogstaaf (veilige aanpak) Nb,Rd 231.7 kN 

 
Uit deze waarden wordt een kracht Nboog verkregen die gelijk is aan 51,0 kN. 
Deze bijdrage kan worden gecumuleerd met die van de balk- en vloerplastische 
mechanismen, aangezien de activering van dit boogeffect beperkte 
vervormingscapaciteiten vereiste. 
Door alle bovenstaande bijdragen te cumuleren, is de totale weerstand nu: 
 

𝑁 = 𝑁4A(C'	 +𝑁>A +𝑁"((: = 313.6 + 334.7 + 51.0 = 	699.3	𝑘𝑁 
 
De weerstand is nu groter dan de verticale axiale kracht van 694,2 kN, zodat de her-
ontworpen constructie nu als robuust kan worden beschouwd. 
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8.8.4.2 Ontwerp voor onbekende bedreigingen - vereenvoudigde voorspelling van de 
dynamische respons (SS/S) 

 
Uitgewerkt voorbeeld 

Titel Ontwerp voor onbekende bedreigingen - vereenvoudigde 
voorspelling van de dynamische respons 1 of 2 pagina’s 

Constructie staalconstructie in seismische zone Gemaakt 
door 

UPT 
Datum: 06/2021 

 
Document ref.  II.4.2 / SS/S 

Voorbeeld: Ontwerp voor onbekende bedreigingen in een staalconstructie in 
seismische zone volgens alternatieve draagweg methode - vereenvoudigde 
voorspelling van de dynamische respons 

Ontwerp 
Handboek  
§ 5.3.3 

Dit voorbeeld geeft informatie over het ontwerp tegen onbekende bedreigingen met 
gebruikmaking van de vereenvoudigde aanpak om de dynamische respons verder te 
voorspellen op een scenario waarbij een kolom verloren gaat. 

 

Basisgegevens van de constructie 
• Voor geometrie, doorsneden, en materialen, zie paragraaf 8.2. 

Ontwerp 
handboek  
§ 8.2. 

Belastingen voor buitengewone ontwerpsituatie 
De volgende belastingen worden overwogen: 

• Permanente belastingen DL (zie Tabel 11); 
• Veranderljike belastingen LL (zie Tabel 11 voor SS/NS constructie); 

Belastingscombinatie voor buitengewone situaties 
De belastingscombinatie is: 

 

𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿	 EN 1990 
§6.4.3.3, Eq 
6.11b 

Definitie van berekeningshypothese 
De vereenvoudigde numerieke methode die voor het huidig voorbeeld is gekozen, maakt 
het mogelijk de maximale ductiliteitseis vast te stellen en de verhouding tussen eis en 
capaciteit te verifiëren. Voor het bepalen van de respons van de constructie bij een 
scenario waarbij een kolom wordt verwijderd, is echter een niet-lineaire statische 
analyse uitgevoerd. Op grond van de energiebalans tussen de door de belasting verrichte 
arbeid en de opgeslagen interne energie werd de pseudo-statische respons bepaald. 

 

Overwogen scenario voor kolomverwijdering:  

	
Figuur 98. Scenario voor kolomverwijdering - ALPM - vereenvoudigde methode – SS/S 
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Volgens het scenario in Figuur 98 bevindt de kolom die verwijderd moet worden zich op 
de begane grond. 
 
Constructieve analyse 
Voor deze methode werd een 3D niet-lineaire statische numerieke analyse uitgevoerd 
op het model in SAP2000 software. De zwaartekracht werd toegekend volgens de eerder 
genoemde combinatie. De belasting werd alleen uitgeoefend op de zone die verbonden 
is met de kolom - eerste twee raamwerken in Y-richting en eerste raamwerk in Z-richting. 
Bovendien werd de verplaatsing van de kolom naar beneden opgelegd tot deze 
bezweek. 
Bij de analyse is rekening gehouden met de geometrie- en materiaal niet-lineariteiten 
(plastische scharnieren). De afschuifkromme voor scenario C1 is kromme PD in Figuur 
99. Op de verticale as is de kracht is genormaliseerd met de vermenigvuldigingsfactor 
voor de zwaartekracht λ (λ=1 voor een toegepaste belasting van 1,0 DL + 0,5 LL). De 
analyse is uitgevoerd tot bezwijken. De toegepaste belasting is genormaliseerd ten 
opzichte van de vermenigvuldigingsfactor voor de zwaartekrachtbelasting λ. 
Na uitvoering van de energiebalans (Izzuddin et al., 2008) is de pseudo-statische curve 
bepaald en uitgezet tegen de pushdown curve - pseudo-statische curve in Figuur 99.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zie § 5.3.5  

 
Resultaten 

 

Uit de resultaten blijkt dat, voor λ=1, beperkte plastische vervormingen in de pseudo 
statische kromme worden weergegeven in Figuur 99. 

	
Figuur 99 Normalized force multiplier vs. vertical displacement for push-down and pseudo-

dynamic curves – ALPM – simplified numerical approach – SS/S	
 

 

Conclusies  
• Voor het overwogen scenario waarbij kolommen worden verwijderd, heeft de 

constructie weerstand en vervormingscapaciteit om alternatieve draagwegen te 
vinden en een progressieve instorting te voorkomen. 

Stroomschema 
Figuur 3 – Box 
C.4 è 
Einde van het 
ontwerp 

• De vereenvoudigde numerieke benadering, uitgaande van een niet-lineaire 
statische analyse, biedt een praktische beoordeling van de vereiste 
vervormingscapaciteit voor het ontwerp tegen progressieve instorting. In 
vergelijking met de volledige numerieke analyse is de procedure technisch 
gericht en kan deze sneller worden uitgevoerd. Hoewel de niet- lineaire 
dynamische analyse nauwkeuriger resultaten biedt, waarbij impliciet rekening 
wordt gehouden met de dynamische versterking van de belasting, zijn de 
resultaten die met deze methode worden verkregen vergelijkbaar. 
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8.8.4.3 Ontwerp voor onbekende bedreigingen voor ALPM - volledig numerieke 
benadering (SS/S) 

 
Uitgewerkt voorbeeld 

Titel Ontwerp voor onbekende bedreigingen voor ALPM - volledig 
numerieke benadering 1 of 6 pagina’s 

Constructie staalconstructie in seismische zone Gemaakt 
door: 

UPT 
Datum: 06/2021 

 Document ref.  II.4.3 / SS/S 

Voorbeeld: Ontwerp voor onbekende bedreigingen in een staalconstructie in 
seismische zone met behulp van alternatieve draagweg - volledig numerieke 
benadering 

Ontwerp 
handboek  
§ 5.3.4  

Dit voorbeeld geeft informatie over het ontwerp voor onbekende dreigingen met 
gebruikmaking van de ALPM en niet-lineaire dynamische analyse. 

 

Basisgegevens van de constructie 
• Voor geometrie, doorsneden, en materialen, zie paragraaf 8.2. 

Ontwerp 
handboek  
§ 8.2. 

Belastingen voor buitengewone ontwerpsituatie 
De volgende belastingen worden overwogen: 

• Permanente belastingen DL (zie Tabel 11); 
• Veranderljike belastingen LL (zie Tabel 11 voor SS/NS constructie); 

Belastingcombinatie voor buitengewone situaties 
De belastingcombinatie is: 

 

𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿	 
Note: Deze combinatie is alleen geldig voor dynamische analyse, omdat de dynamische 
effecten ten gevolge van het verlies van de kolom impliciet in aanmerking worden 
genomen door middel van de parameter verwijderingsduur. 

EN 1990 
§6.4.3.3, Eq 
6.11b 

Definitie van kolomverwijderingsscenario's  
De in aanmerking genomen scenario's zijn weergegeven in Figuur 100. 

	

	
Figuur 100. Isometrisch aanzicht van de constructie (links) en plaats van de kolommen die 

moeten worden verwijderd voor ALPM - volledige numerieke aanpak - SS/S 

Constructieve analyse 

Het doel van deze analyse is het gedrag van het gebouw te evalueren in het geval 
van een buitengewone gebeurtenis (verwijdering van kolommen). De berekeningen 
zijn uitgevoerd met behulp van ELS (Extreme Loading for Structures software), 
waarbij gebruik is gemaakt van het volledig 3D-model van de constructie. 
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Constructieve analyse 

Details over het numerieke model worden gegeven in W.E. I.1.3 / CS/S. Het model is 
gekalibreerd aan de hand van relevante proeven. De verticale belastingen zijn 
berekend met behulp van de hierboven omschreven belastingscombinaties en aan 
alle verdiepingen toegekend. 

Analyse: 
• 1e stap: Alle verticale krachten zijn toegewezen aan de vloeren met behulp 

van een statische analyse 
• 2e stap: Duur van kolomverwijdering is 0,001 seconden 

 
Resultaten 
Figuur 101 toont de tijdshistorische verticale verplaatsingskrommen voor elk 
kolomverwijderingsscenario. Zoals te zien, veroorzaakt de kolomverwijdering in het 
geval C4 een progressieve instorting van het gehele getroffen gebied - zie Figuur 102. 
In de gevallen C/D1, D1, D2, D3 en D4 kan de constructie de progressieve instorting 
weerstaan. Figuur 103 toont de vervormde model in het geval van het scenario waarbij 
de D2-kolom wordt verwijderd. De vervormingen zijn klein en het 
weerstandsmechanisme is gebaseerd op de momentweerstand (zie Figuur 104 en 
Figuur 105), zonder dat de kettinglijn van de liggers in werking treedt (zie Figuur 106). 
 

 
Figuur 101. Tijd- verticale verplaatsingskrommen voor verwijderde kolommen 

	
Figuur 102. Faalwijze na C4 na verwijdering van de kolom	
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Figuur 103. Verticale verplaatsing van de constructie in het geval van het scenario waarbij de 

D2 kolom wordt verwijderd [m] 

	
Figuur 104.  Buigend momentdiagram voor scenario D2 kolomverwijdering  [tfm]. 

	
Figuur 105. Buigend momentdiagram na scenario D2 kolomverwijdering[tfm].	
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Figuur 106. Normaalkracht diagram voor en na scenario D2 kolomverwijdering [tf].	

De hierboven gepresenteerde resultaten zijn verkregen met behulp van het ontwerp-
niveau van de verticale belastingen:  𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿 (d.w.z., λ = 1). Om voor de 
gevallen C/D1, D1, D2, D3 en D4 de sterkte-reserve tegen progressieve instorting te 
evalueren, werden de verticale belastingen verhoogd met behulp van de 
vermenigvuldigingsfactor λ. Vervolgens werden de kolommen verwijderd volgens 
dezelfde procedure als hierboven beschreven. 
In het volgende worden alleen de resultaten voor scenario D4 besproken. Zoals te zien 
is in Figuur 109 begint de progressieve instorting voor λ = 1,4 door het bezwijken van 
de ligger-kolom verbindingen van IPE600 liggers. 

 
Figuur 107. Tijd- verticale verplaatsingskrommen voor scenario D4 bij verschillende 

vermenigvuldigingsfactoren voor de zwaartekrachtbelasting λ 
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Figuur 108. Het bezwijken van de balk-kolomverbinding leidt tot de progressieve instorting 

(scenario D4, λ =1.4 

Opmerkingen 
•  In het geval van C4 kolomverwijdering, waarbij alle aangrenzende liggers scharnierend 

zijn, is de constructie niet in staat de belastingen over te dragen, waardoor progressieve 
instorting optreedt. De constructie moet opnieuw worden ontworpen.  

• Alle andere scenario's resulteren in een veilige reactie van de constructie (plastische 
vervormingen ontstaan, maar progressieve instorting wordt voorkomen); 

•  Als er hogere verticale belastingen op de constructie worden uitgeoefend, kan 
ook een progressieve instorting optreden - zie geval D4, λ = 1,4..  

Voor het herontwerp kunnen verschillende strategieën worden gebruikt. De meest 
efficiënte strategie is gebaseerd op de activering van de kettinglijn effecten. Aangezien 
het zwakke punt de capaciteit van de ligger-kolomverbinding is, zou de 
versterkingsstrategie moeten inhouden dat de verbinding wordt versterkt door middel 
van schotten aan de boven- en onderzijde van de liggeruiteinden. De effecten van deze 
versteviging worden hieronder geïllustreerd voor D4 kolomverlies. 

• -Resultaten van de verbeterde verbindingstypologie 

Om de efficiëntie van de verstevigingstechniek te vergelijken, wordt een push-down 
analyse uitgevoerd op de constructie met EP-verbindingen en de constructie met 
verstijfde verbindingen (EPS). 
De verliesscenario's analyse gaat ervan uit dat de kolom D4 wordt verwijderd, 
vervolgens wordt de verticale belasting op de vloeren opgevoerd tot het punt van 
bezwijken, waardoor de zogenaamde capaciteitscurve wordt verkregen. Figuur 111 
(links) toont een vergelijking van de capaciteitscurven voor en na de versterking van de 
verbinding (EP vs. EPS voor scenario D4). Zoals te zien is, heeft de niet-verstijfde 
kopplaatverbinding een beperkte vervormingscapaciteit en bezwijkt voor de 
ontwikkeling van kettinglijn belasting in de liggers. De volledig sterke verbindingen 
hebben een hogere weerstand dan de ligger. Het zijn verbindingen met volledige 
sterkte en de plastische vervorming ontwikkelt zich in de liggeruiteinden en niet in de 
verbindingen (zie figuur 112). Dit maakt een aanzienlijke capaciteitsverhoging mogelijk, 
deels in buiging, maar vooral in kettinglijn. 
In Figuur 111 (rechts) worden de resultaten van de numerieke analyse vergeleken met 
de EC8-belastingvervormingsrelatie uit prEN 1998-1-2:2019.3, bijlage L. Zoals men kan 
zien heeft de EPS-verbinding een grote capaciteitsreserve, waardoor het gebruik van 
op seismische belasting gebaseerde aanvaardingscriteria (EC8) vrij conservatief kan 
zijn, kolomverwijderingssituaties waarin aangrenzende hoofdliggers doorlopende 
verbindingen hebben leiden tot beperkte verticale doorbuigingen. 
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Figuur 109. pushdown curves voor de constructie (links) en voor één raamwerk met één niveau (rechts) 

 
Figuur 110. Constructie met SEP: faalwijze (links) en detail (rechts) 

 

Conclusies  
• Het verlies van een omtrek kolom leidt niet tot een uitbreiding van de schade en de 

constructie heeft de capaciteit om het verlies te weerstaan. De omtrek kolommen 
hebben geen problemen met het vinden van alternatieve belastingspatronen om de 
belasting te herverdelen voor een vermenigvuldigingsfactor van λ=1, en weerstaan 
bijna het dubbele van de belasting. 

• Wanneer het kolomverlies een seismisch bestendig raamwerk (d.w.z. omtrek 
raamwerk) treft, blijft de schade beperkt tot het direct getroffen gebied, en 
wordt een progressieve instorting voorkomen. 

• Wanneer de lokale schade (d.w.z. het verlies van kolommen) de interne 
constructie met de scharnierende liggeruiteinden (B4 en C4) aantast, breidt de 
schade zich uit en ontstaat een progressieve bezwijking over het gehele getroffen 
gebied. De scharnierende verbindingen kunnen de grote axiale krachten ten 
gevolge van het kolomverlies niet weerstaan. Om de schade te beperken en de 
progressieve instorting te voorkomen, zijn er alternatieven voor de versterking 
van de scharnierende verbindingen (die moeilijk te realiseren kan zijn): 
- gebruik van momentvaste verbindingen in plaats van scharnierende 
verbindingen (herontwerp); 
- gebruik van composiet werking van de balk met de betonnen plaat (zie II.4.4 CS/S); 
- de kolommen ontworpen als kritische elementen; 
- het gevaar dat tot verlies van kolommen leidt, beperken of weggenomen. 

Stroomschema
Figuur 3 – Box 
C.4 è 
Einde van het 
ontwerp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stroomschema 
Figuur 3 – Box 
C.4 èC.2 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 0.5 1 1.5

Ap
pl

ie
d 

ve
rt

ic
al

  f
or

ce
, k

N

Vertical displacement, m

structure with EP connection

structure with EPS connection

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Ap
pl

ie
d 

ve
rt

ic
al

  f
or

ce
, 

Vertical displacement, m

EC8 modelling parameters
joint with EP connection
joint with EPS connection



Uitgewerkt 
voorbeeld 
II.4.4 / CS/S 

Ontwerp voor onbekende dreigingen volgens ALPM - volledig numerieke benadering 1 of 2 pagina’s 

 

175 

8.8.4.4 Ontwerp voor onbekende dreigingen met gebruikmaking van ALPM - volledig 
numerieke benadering (CS/S) 

 
Uitgewerkt voorbeeld 

Titel Ontwerp voor onbekende dreigingen met gebruikmaking van 
ALPM - volledig numerieke benadering 1 of 2 pagina’s 

Constructie composiet constructie in seismische 
zone 

Gemaakt 
door 

UPT 
Datum: 06/2021 

 
Document ref.  II.4.4 / CS/S 

Voorbeeld: Ontwerp voor onbekende bedreigingen in een composiet constructie in 
seismische zone met behulp van alternate load path-methode - volledig numerieke 
benadering 

Ontwerp 
handboek  
§ 5.3.4  

Dit voorbeeld geeft informatie over het ontwerp voor onbekende dreigingen met 
gebruikmaking van de volledige numerieke benadering van ALPM. 

 

Basisgegevens van de constructie 
• Voor geometrie, doorsneden, en materialen, zie 8.2 

Ontwerp 
handboek  
§ 8.2. 

Belastingen voor buitengewone ontwerpsituatie 

De volgende belastingen worden overwogen: 
• Permanente belastingen DL (zie Tabel 11); 
• Veranderlijke belastingen LL (zie Tabel 11 voor SS/NS structure); 
• Er wordt geen rekening gehouden met een specifieke buitengewone belasting. 

 

Belastingcombinatie voor buitengewone ontwerpsituatie 
𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿	 

EN 1990 
§6.4.3.3, Eq 
6.11b 

Definitie van kolomverwijderingsscenario's 
Dezelfde scenario's worden gebruikt als in het geval van W.E II.4.3 / SS/S, zie Figuur 111. 

 

 
Figuur 111. Isometrisch aanzicht van de constructie (links) en plaats van de kolommen die 

moeten worden verwijderd voor ALPM - volledige numerieke aanpak (rechts)- CS/S 
 

 
 

Constructieve analyse 
De modelaannames en de analyseprocedure volgen dezelfde methoden als in W.E. II.4.3 
/ SS/S. Het enige verschil is de toevoeging van de betonvloerplaat (beton en wapening) 
en de interactie met de staalconstructie (stift deuvels). Details worden gegeven in Tabel 
12. Merk op dat de staalconstructie (elementen en verbindingen) dezelfde is als in het 
geval van de staalcontructie SS/S. 
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Resultaten 
De resultaten van de NDP tonen aan dat de CS/S-constructie de capaciteit heeft om 
weerstand te bieden tegen progressieve instorting voor alle verwijderingsscenario's, 
inclusief scenario C4 dat kritisch bleek te zijn voor de SS/S-constructie. Figuur 112a toont 
een vergelijking van de krachtverplaatsingscurve CS/S en SS/S voor scenario C4 en 
zwaartekrachtkrachtvermenigvuldigingsfactor λ = 1. Figuur 112b toont de vervormingen 
voor CS/S. De constructie vertoont een beperkte plastische vervorming in de stalen 
elementen en de betonplaat in het door het kolomverlies getroffen gebied - zie Figuur 
112c,d. 

  
a) b) 

 

 
 
 
 

 

c)  d) 
Figuur 112. Resultaten voor CS/S en scenario C4: a) verticale kracht vs verticale verplaatsing - 
CS/S vs SS/S, b) isometrisch aanzicht van de vervormde constructie, c) actueel bovenaanzicht 

met de vervormingen in de betonvloerplaat (onderzijde), d) vervormingen in stalen elementen 
frame C/ 3-5 

 

 

Conclusies  
• De interactie tussen stalen raamwerk en betonvloerplaat levert extra capaciteit 

om het kolomverlies te weerstaan zonder dat zich een progressieve instorting 
ontwikkelt. 

• De composiet werking tussen staal en beton is vooral gunstig voor raamwerken 
met scharnierende liggeruiteinden, aangezien de axiale kracht die in liggers 
moet worden uitgeoefend om kettinglijn kracht mogelijk te maken, buitensporig 
kan zijn. 

Stroomschema 
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8.8.4.5 Ontwerp voor onbekende  dreigingen volgens ALPM - volledig numerieke 
benadering (SS/NS) 

 
Uitgewerkt voorbeeld 

Titel Ontwerp voor onbekende  dreigingen volgens ALPM - volledig 
numerieke benadering 1 of 10 pagina’s 

Constructie Staalconstructie in niet-seismische zone Gemaakt 
door 

F+W 
Datum: 06/2021 

 
Document ref.  II.4.5 / SS/NS 

Voorbeeld: Ontwerp voor onbekende bedreigingen in een staalconstructie in niet-
seismische zone met behulp van alternatieve draagweg methode - volledig numerieke 
benadering 

Ontwerp 
handboek  
§5.3.4  

Dit voorbeeld geeft informatie over het ontwerp voor onbekende volgens ALPM door 
middel van een volledig numerieke benadering 

 

Basisgegevens van de constructie 
• Voor geometrie, doorsneden, en materialen, zie 8.2 
• Voor de eigenschappen van de verbindingen, zie W.E. II.4.1 /  

 

Belastingen voor buitengewone ontwerpsituatie 

De volgende belastingen worden overwogen: 
• Permanente belastingen DL (zie Tabel 11); 
• Veranderlijke belastingen LL (zie Tabel 11 voor SS/NS structure); 
• Er wordt geen rekening gehouden met een specifieke buitengewone belasting. 

 

Belastingcombinatie voor buitengewone ontwerpsituatie 
𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿	 

EN 1990 
§6.4.3.3, Eq 
6.11b 

Definitie van kolomverwijderingsscenario's 
Voor dit Uitgewerkt voorbeeld worden drie verschillende scenario's voor kolomverlies 
in aanmerking genomen: 

• Scenario 1: verlies binnenkolom op verdieping 0; 
• Scenario 2: Gevel kolomverlies op verdieping 0; 
• Scenario 3: verlies binnenkolom boven kolomsplitsing. 

Deze 3 scenario's worden geïllustreerd in Figuur 113 (de verloren kolom is in het rood 
gemarkeerd). 

   
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Figuur 113. Investigated column loss scenarios in the ALPM - full numerical approach – SS/NS 

Opmerkingen 

 

Dit voorbeeld illustreert 3 kolomverlies scenario's. Bij praktische toepassingen kunnen 
echter andere kolomverliesscenario's nodig zijn (zie 5.2). Het is daarom aan de ingenieur 
om te bepalen welke scenario's mogelijk zijn en welke daarvan het meest relevant zijn 
voor het robuustheidsontwerp van de constructie.  
Constructieve analyse 
De volledige numerieke benadering zal worden uitgevoerd met behulp van het eindige- 
elementenmodel dat is ontwikkeld voor het UGT/BGT-ontwerp van de constructie. Het 
doel is om in de eerste instantie een kolom te verwijderen en membraaneffecten in de 
verbindingen te laten ontstaan en vervolgens na gaan of de verbindingen (elementen en 
verbindingen) deze trekkrachten kunnen weerstaan. 

(DoD 2008) 



 

178 

• Methodologie en veronderstellingen: 
De FE-analyse wordt uitgevoerd met behulp van een Newton-Raphson algoritme dat de 
integratie van grote vervormingen mogelijk maakt. Aangezien dit kan leiden tot kip van 
de liggers waarbij in werkelijkheid geen instabiliteit kan optreden omdat deze door de 
membranen worden gehandhaafd, voorkomen wij dat deze instabiliteit optreedt door 
fictief de torsietraagheid van de liggers te vergroten. 

Opmerking 

• Ook al kunnen zich na het bezwijken van een kolom plastische vervormingen 
ontwikkelen, er is geen rekening gehouden met niet-lineariteiten (plasticiteit) 
van het materiaal. 

Om de convergentie van het algoritme te waarborgen, wordt het kolomverliesscenario 
als volgt gemodelleerd: 

• Eerst wordt de constructie geanalyseerd zonder kolomverlies onder de 
buitengewone belastingcombinatie. Hieruit wordt de werkelijke drukkracht in 
de kolom bekend die verloren zal gaan; 

• Vervolgens wordt op het bovenste knooppunt van de kolom die verloren moet 
gaan, deze kracht uitgeoefend en wordt de kolom verwijderd, zodat deze kracht 
de kolom vervangt; 

• De laatste stap simuleert het kolomverlies: Een kracht van dezelfde grootte in 
tegengestelde richting wordt geleidelijk op hetzelfde knooppunt uitgeoefend. 
Belastingsstappen van 0,025 worden gebruikt om convergentie te verzekeren. 
Aan het eind van de analyse komt het statische systeem overeen met een 
volledig kolomverlies. Merk op dat dynamische effecten van het kolomverlies in 
dit uitgewerkt voorbeeld buiten beschouwing worden gelaten. 

Om een composiet werking tussen de diafragma's en de staalconstructie te vermijden, 
maar toch het diafragma-effect te behouden (oneindig stijve dekken), moeten 
diafragmamodellen worden gemodelleerd en aangepast voor kolomverlies-scenario's, 
die zijn weergegeven in Figuur 114. 

   
Geen kolomverlies Scenario 1 and 3 Scenario 2 
Figuur 114. Patroon van de koppelingselementen voor diafragmamodellering in verschillende 

kolomverliesscenario's 

 
Trekbanden en vervormingen 
De resultaten van alle in aanmerking genomen kolomverliesscenario's worden in de 
volgende figuren geïllustreerd.  

• Scenario 1: : verlies binnenkolom op verdieping 0  (Figuur 115 t/m Figuur 119) 
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Figuur 115. Vervormd systeem (direct getroffen deel) na kolomverlies (scenario 1) 

 
Figuur 116. Normale interne krachten in IPE550 raamwerk na kolomverlies (scenario 1) 

 

Figuur 117. Buigende momenten in IPE550 raamwerk na kolomverlies (scenario 1)) 

 
Figuur 118. Normale interne krachten in IPE600 raamwerk na kolomverlies (scenario 1) 
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Figuur 119. Buigende momenten in IPE600 raamwerk na kolomverlies (scenario 1) 

• Scenario 2: Gevelkolomverlies op verdieping 0 (Figuur 120 t/m Figuur 122) 

 
Figuur 120. Vervormd systeem (direct getroffen deel) na verlies van de kolom (scenario 2) 

 
Figuur 121. Normale interne krachten in IPE500 raamwerk na kolomverlies (scenario 2) 

 
Figuur 122. Buigende momenten in IPE500 raamwerk na kolomverlies (scenario 2) 

XY

-0.08

536.840.57 475.59

536.740.68 475.36

477.290.79

536.530.74

538.63

0.08

474.89

476.980.94

97.38

-142.83

536.210.80

538.45

96.69

0.89

474.17

476.350.99

0.91 95.14

0.01

-146.16

535.781.03

538.07

94.55

0.96

473.21

97.41

-142.20

475.39

92.91

1.40

-149.48

535.22

1.02

97.55

0.94

537.49

92.42

471.99

1.08

95.43

-0.04

0.04

-145.17

474.11

0.96

90.68

-152.78

1.13

95.52

0.94

536.72

90.31

1.15

93.48

-148.16

472.48

88.45

1.40

-156.06

608.43

93.54

1.08

535.74

0.02

1.32
88.21

91.55

1.39

-151.11

0.90

86.21

1.17

-159.36

607.96

91.58

1.16

0.75

86.12

89.64

-154.02

608.70

1.15 607.93

89.65

1.37

1.20

1.07

87.72

-156.97

608.83

1.17 607.92

0.61

87.70

1.13
1.13 608.83

1.59 607.92

0.79

1.41 608.83

0.86

607.92

0.81 608.84

1.05

608.82

0.70

IsometricCO165: Column loss simulation
Internal Forces M-y
Increment: 40 - 1.000

Max M-y: 608.84, Min M-y: -159.36 [kNm]

Z

XY

IsometricCO165: Column loss simulation
Global Deformations u [mm]
Increment: 40 - 1.000

Factor of deformations: 13.00
Max u: 486.4, Min u: 0.0 [mm]

-404.08

1550.07

-1.36

-814.50

1544.35

1563.17

-577.48
0.71

1550.31

-7.04

0.02

-1225.88

1557.16

-214.57

1571.31

-1161.75
0.71

-217.25

1563.08

-12.19

0.02

-1638.65

1565.35

-434.38
0.81

1582.30

-1747.33
0.72

-437.07

-15.46

1571.34
0.02

-1750.17

-2053.13

1576.43

-653.90
0.80

1594.78

-2334.82
0.72

-656.59

-16.10

1582.44
0.02

-2337.65

-2470.29

1588.72

-872.97
0.79

1619.12

-2924.71
0.73

-875.65

-13.44

1594.67
0.02

-2927.54

-2475.65 XY

1613.03

-1091.42
0.78

-3518.13
0.74

-1094.11

1618.84-3520.96
0.02

-1309.12
0.77

-3523.80

-1311.80

-1314.48

IsometricCO165: Column loss simulation
Internal Forces N
Increment: 40 - 1.000

Max N: 1619.12, Min N: -3523.80 [kN]

0.20 0.87

195.78
-0.02 0.06

-0.17

195.78
-0.18 0.81

195.47

0.35

0.36

-0.13

241.75
0.85

195.47

0.30

0.94

195.27

0.65

0.85

0.71

241.75
0.54

195.27

0.56

-0.02 0.91

195.01

0.40

-3.18

0.46

241.75
0.21

195.00

0.31

-0.66 0.10

194.71

0.88

14.86

0.15

241.75
1.97

194.71

0.82

-1.07

194.13

-4.59

Y X

1.73

241.75
-13.91

194.14

-4.10

-7.53

-11.58

241.75
-5.99

IsometricCO165: Column loss simulation
Internal Forces M-y
Increment: 40 - 1.000

Max M-y: 241.75, Min M-y: -13.91 [kNm]



Uitgewerkt 
voorbeeld 
II.4.5 / SS/NS 

Ontwerp voor onbekende  dreigingen volgens ALPM - volledig numerieke benadering – 
SS/NS 5 of 10 pagina’s 

 

181 

• Scenario 3: verlies binnenkolom boven kolomsplitsing (Figuur 123 t/m Figuur 127) 

 
Figuur 123. Vervormd systeem (direct getroffen deel) na kolomverlies (scenario 3) 

 
Figuur 124 Normale interne krachten in IPE550 raamwerk  na kolomverlies (scenario 3) 

 
Figuur 125. Buigende momenten in IPE550 raamwerken na kolomverlies (scenario 3) 

 
Figuur 126. Normale interne krachten in IPE600 raamwerken na kolomverlies (scenario 3) 
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Figuur 127. Buigende momenten in IPE600 raamwerken na kolomverlies (scenario 3 

Opmerkingen 
• 2D membraaneffecten ontwikkelen zich in scenario's 1 en 3 (verlies van binnen-

kolommen) terwijl slechts 1D membraaneffecten optreden in scenario 2 (verlies 
van gevelkolommen); 

• Merk op dat een verlies van een hoekkolom niet zou kunnen werken omdat er 
geen membraankrachten (met eenvoudige verbindingen althans) zouden 
kunnen ontstaan. Hoekkolommen moeten dan als kritische elementen worden 
ontworpen. 

De resultaten van de kolomverliesscenario's in het direct getroffen deel zijn samengevat 
in Tabel 51. 
 
Tabel 51. Interne krachten in staven/verbindingen na verlies van kolommen volgens de numerieke 
benadering 

Scenario Doorsnede Verbinding Trekkracht 
(kN) 

Moment  
(kNm) 

1 
IPE550 B1/B3 1741 274 
IPE600 C2/C3 4565 536 

2 IPE500 A1s/A2 1620 195 

3 
IPE550 B1/B3 1715 275 
IPE600 C2/C3 4493 537 

Verificatie van de constructie 
• Scenario 1: verlies binnenkolom op verdieping 0 

De verificatieprocedure wordt automatisch uitgevoerd binnen RSTAB met behulp van de 
module STEEL EC3. De resultaten van scenario 1 zijn samengevat in Tabel 52. 
 

Tabel 52. Toetsing van de kolommen en liggers volgens de numerieke benadering (scenario 1) 

Element Doorsnede Trekkracht 
(kN) 

Moment  
(kNm) UC 

Kolommen Y- gevels HEB 340 -2910 0 0.66 
Kolommen X- gevels HEB 360 -3763 0 0.72 

Binnenkolommen HEM 300 -4887 0 0.60 
Binnenste X-balken IPE550 1736 274 0.58 
Kolommen Y- gevels IPE600 4562 536 1.15 
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Internal Forces M-y
Increment: 40 - 1.000

Max M-y: 608.86, Min M-y: -158.39 [kNm]
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Opmerkingen 
• Als gevolg van de bezweken kolom nemen de drukkrachten in de naburige 

kolommen toe. In dit uitgewerkt voorbeeld blijven deze krachten echter lager 
dan de rekenwaarde van drukkrachten van UGT, zodat geen herontwerp van 
kolommen nodig is. 

• De IPE550-elementen zijn ontworpen om te voldoen aan de BGT-eisen 
(beperking van de doorbuiging). In dit geval is de weerstand van deze staven nog 
steeds voldoende in geval van een kolomverlies. 

• De IPE600 zijn niet voldoende om de hoge trekkrachten te weerstaan (15% 
overschrijding). Vanuit technisch oogpunt wordt verwacht dat, als gevolg van de 
ontwikkeling van plastische scharnieren, de werkelijke trekkracht in deze 
profielen lager zal zijn dan de waarde die wordt verkregen uit de tweede-orde-
analyse, zodat de IPE600 zou kunnen volstaan. Integendeel, de trekkracht in de 
IPE550 zou dan groter zijn. In ieder geval is het ontwerp elastisch uitgevoerd en 
vanuit dit oogpunt is een wijziging van de doorsnede vereist. Dit zal leiden tot 
een wijziging van de trekkrachten in de verbindingen, zodat de verificatie van de 
verbindingen zal worden uitgevoerd na het herontwerp van de 
constructiedelen. Nu al kan echter worden gesteld dat de voor ULS ontworpen 
lipplaat verbindingen niet bestendig genoeg zouden zijn om die hoge 
trekkrachten te weerstaan. 

Scenario 2: Gevel kolomverlies op verdieping 0 
Voor scenario 2 zijn de verificaties van de elementen samengevat in Tabel 53. 
 
Tabel 53. Toetsing van de kolommen en liggers volgens de numerieke benadering (scenario 2) 

Element Doorsnede Trekkracht 
(kN) 

Moment  
(kNm) Uc 

Kolommen Y- gevels HEB 340 -2473 15 0.58 
Kolommen X- gevels HEB 360 -3521 14 0.77 

Binnenkolommen HEM 300 -5383 3 0.69 
Binnenste X-balken IPE500 1615 195 0.59 

 
De verificaties van de verbindingen zijn samengevat in de volgende tabel. 
 

Tabel 54. Toetsing van de verbindingen volgens de numerieke benadering (scenario 2) 

Positie 
s = sterke as 

w = zwakke as 

Trekkracht 
(kN) Bezwijkmechanisme Uc 

A1s / A2s 1620 Stuik van lipplaat 3.71 
 
Opmerkingen 

• Alle elementen voldoen aan de eisen 
• De verbindingen A1s/A2s moeten opnieuw worden ontworpen. 

Scenario 3: Verlies binnenkolom boven kolomsplitsing  
Het blijkt dat bij deze constructie het verlies van een binnenkolom boven een 
kolomsplitsing niet leidt tot trekkrachten in verticale trekbanden, maar tot trekkrachten 
in horizontale trekbanden. Deze trekkrachten zijn in dezelfde orde van grootte als in 
scenario 1, zodat scenario 3 niet verder wordt onderzocht. 
Herontwerp van de constructie 
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Scenario 1: verlies binnenkolom op verdieping 0 
Als gevolg van de doorsnedeverandering van de IPE600, zal de interne krachtverdeling 
worden gewijzigd. In het volgende is het kolomverlies scenario 1 opnieuw gesimuleerd 
door alle IPE600-elementen te vervangen door IPE750x137. Dit leidt tot de volgende 
gewijzigde trekkrachten in horizontale banden en drukkrachten in kolommen, alsmede 
gewijzigde unity checks: 
 
Tabel 55. Verificaties van het her-ontwerp van de elementen voor de koppelkrachten volgens de 

numerieke benadering 

Element Doorsnede Trekkracht 
(kN) 

Moment  
(kNm) Uc 

Kolommen Y- gevels HEB 340 -2862 0 0.66 
Kolommen X- gevels HEB 360 -3827 0 0.82 

Binnenkolommen HEM 300 -4941 0 0.61 
Binnenste X-balken IPE550 1658 276 0.56 
Kolommen Y- gevels IPE750x137 4850 565 1.03 

De unity checks van de IPE750x137 wordt met 3% overschreden. Deze overschrijding kan 
als aanvaardbaar worden beschouwd. 

Als gevolg van de verandering in doorsnede hebben de binnenste Y-liggers nu een 
grotere axiale stijfheid, zodat de trekkrachten door membraanwerking in die liggers ook 
groter zijn. Op dezelfde manier zijn de trekkrachten in de binnenste X-liggers (IPE550) nu 
kleiner. Als alternatief is geprobeerd de IPE550-elementen te wijzigen in IPE600-
elementen, om de trekkrachten in de binnenste Y-liggers te verminderen. Het positieve 
effect voor de binnenste Y-liggers was echter verwaarloosbaar, zodat het wijzigen naar 
IPE750x137 voor de binnenste Y-liggers met een elastische analyse de enige oplossing is 
die hier is aangehouden. 

 
Een overzicht van de toetsingen van de verbindingen zijn samengevat in Tabel 56. 
 

Tabel 56. Toetsing van her-ontworpen verbindingen voor trekkrachten volgens numerieke 
benadering (scenario 1) 

Positie 
s = sterke as 

w = zwakke as 

Trekverband 
(kN) 

Bezwijkmechanisme Uc 

B1 / B3 1662 Stuik van lipplaat 3.80 
C2w 4852 Kolomlijf op buiging 11.20 
C3w 4852 Lipplaat op trek (net) 6.17 

 

Het herontwerpen van verbinding B1/B3 vereist het volgende: 2 bouten toevoegen, 
M27 in plaats van M24, extra gelaste lijfplaat aan de balk, wijzigen van de 
lipplaatgeometrie en -dikte (25 mm), alsmede dikkere las voor ductiliteitseisen (15 
mm). 
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Figuur 128. Her-ontworpen verbinding B1/B3 om te voldoen aan de verificaties van de 

trekkrachten volgens de numerieke benadering 

Tabel 57. Toetsing van her-ontworpen verbindingen voor trekkrachten volgens numerieke 
benadering (scenario 2) 

Positie 
s = sterke as 

w = zwakke as 

Trekverband 
(kN) Bezwijkmechanisme Uc 

B1 / B3 1662 Bouten op afschuiven 1.00 
C2w / C3w 4852 Niet haalbaar 

Dit leidt tot een unity check van 1,00 met bouten in afschuiving als bezwijkmechanisme. 
Gelaste lijfplaten aan de ligger hebben de voorkeur boven het veranderen van de 
liggerdoorsnede om het gewicht en daarmee de kosten van de constructie te 
verminderen. 

Voor de verbindingen C2w en C3w kon geen redelijk herontwerp worden gevonden. 
Voor C2w zou zelfs een gelaste 40 mm kolomlijfplaat nog steeds niet voldoende zijn 
om het onderdeel kolomplaat voldoende te versterken in buiging. En voor beide 
verbindingen zouden 14 M36 10.9 bouten nodig zijn om te voldoen aan de toetsing 
van bouten in afschuiving, maar dit zou geometrisch niet haalbaar zijn vanwege de 
beperkte liggerhoogte en de vereiste bout- en steekafstanden, samen met een 
onmogelijke verificatie van de netto doorsnede van de ligger. 
Het wijzigen van de liggerdoorsnede zou ook leiden tot een onredelijke oplossing in 
termen van liggerhoogte en totaalgewicht. Zelfs door rekening te houden met de 
plasticiteit in de numerieke analyse, zou de trekkracht van dezelfde orde grootte zijn. 
Een alternatief zou kunnen zijn om scharnierende eindplaatverbindingen te 
gebruiken. Dit zou het probleem van het gebrek aan weerstand van de 
liggerdoorsnede oplossen, aangezien er geen gaten meer in de liggerlijf zullen zijn.  
Het aantal bouten zou echter nog steeds onredelijk zijn en de kolomflenzen zouden 
ook aanzienlijk moeten worden versterkt om hoge momenten in de kolomflenzen te 
kunnen weerstaan. 
Gebleken is dat scharnierende verbindingen geen redelijke keuze zijn om deze 
constructie voldoende stevigheid te bieden. Een andere geschikte benadering zou 
kunnen zijn de scharnierende verbindingen te vervangen door niet-volledig sterke 
verbindingen. Dit alternatief wordt besproken door toepassing van de analytische 
methode in W.E.II.4.1 / SS/NS. 
Scenario 2: Gevel kolomverlies op verdieping 0 
In dit scenario is geen herontwerp van de elementen nodig. De IPE500 ligger-kolom 
verbindingen (A1s en A2s) moeten echter wel opnieuw worden ontworpen. De 
verificaties van de trekkrachten worden in het volgende geïllustreerd. 
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Figuur 129. Herontworpen verbinding A1s / A2s om te voldoen aan de verificaties van de 

trekkrachten volgens de numerieke benadering 

Het her-ontworpen verbindingen A1s / A2s vereist het volgende: 4 extra bouten, M24 in 
plaats van M20, extra gelaste lijfplaat aan de balk, wijzigen van de lipplaatgeometrie en 
- dikte (20 mm), alsmede dikkere las voor ductiliteitseisen (12 mm). 
 

Tabel 58. Toetsing van her-ontworpen verbindingen voor trekkrachten volgens de numerieke 
benadering (scenario 2) 

Positie 
s = sterke as 

w = zwakke as 

Trekverband 
(kN) Bezwijkmechanisme Uc 

A1s / A2s 1620 Bolts in shear 1.01 

 

De unity checks worden met 1% overschreden. Deze overschrijding kan als aanvaardbaar 
worden beschouwd. De her-ontworpen oplossing kan nog steeds als haalbaar worden 
beschouwd. 
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8.8.4.6 Ontwerp voor onbekende dreigingen volgens ALPM - volledig numerieke 
benadering (CS/NS) 

 
Uitgewerkt voorbeeld 

Titel Ontwerp voor onbekende dreigingen volgens ALPM - volledig 
numerieke benadering 1 of 4 pagina’s 

Constructie Composiet constructie in niet-seismische 
zones 

Made by AM 
Datum: 06/2021 

 
Document ref.  II.4.6 / CS/NS 

Voorbeeld: Ontwerp voor onbekende bedreigingen in een composiet constructie in 
niet-seismische zone met behulp van alternatieve draagweg methode - volledig 
numerieke benadering 

Ontwerp 
handboek  
§5.3.4  

Dit voorbeeld geeft informatie over het ontwerp voor onbekende dreigingen volgens de 
volledige numerieke benadering van ALPM. 

 

Basisgegevens van de constructie 
• Voor geometrie, doorsneden, en materialen, zie paragraaf 8.2. 

Ontwerp 
handboek  
§ 8.2. 

Belastingen voor buitengewone ontwerpsituatie 
De volgende belastingen worden overwogen: 

• Permanente belastingen DL (zie Tabel 11); 
• Veranderljike belastingen LL (zie Tabel 11 voor SS/NS constructie); 

Belastingcombinatie voor buitengewone situaties 
• De belastingcombinatie is: 

 

𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿	 EN 1990 
§6.4.3.3, Eq 
6.11b 

Definitie van kolomverwijderingsscenario's 

Het gedrag van het gebouw wordt bestudeerd voor verschillende buitengewone 
situaties waarbij bepaalde kolomverliesscenario's in aanmerking worden 
genomen, zoals weergegeven in Figuur 130: 

• Hoekkolom (C1) op verdiepingen 0, 1, 3 en 5; 
• Gevelkolom (C2) op verdiepingen 0, 1, 3 en 5; 
• Geschoorde kernkolommen (C5) op verdiepingen 0, 1, 3 en 5. 

 
Figuur 130. Transversale kaderaanzicht om scenario's voor kolomverlies te identificeren 
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Constructieve analyse 
Het doel van deze analyse is het evalueren van het gedrag van het gebouw in het geval 
van een buitengewone situatie (verwijdering van kolommen). De berekeningen zijn 
gemaakt met behulp van de software SAFIR ®. 
In totaal zijn 20 simulaties uitgevoerd en verdeeld in 2 verschillende groepen volgens de 
veronderstelde ligger-kolomverbinding aan de liggeruiteinden boven de verwijderde kolom: 

• 12 simulaties met alle scharnierende ligger-kolom verbindingen; 
• 8 simulaties met stijve ligger-kolom verbindingen. 

In de gevallen waarin de kolom C1 is verwijderd, zijn twee verschillende hypothesen 
vastgesteld: 

• Alle ligger-kolom verbindingen zijn scharnierend (C1 "Alle scharnierende 
verbindingen"); 

• Stijve ligger-kolomverbindingen in de hoek waar de kolom wordt verwijderd (C1 
"Stijve verbindingen"). 

In de gevallen waarin de kolom C2 wordt verwijderd, worden twee verschillende 
hypothesen vastgesteld: 

• Alle ligger-kolom verbindingen zijn scharnierend (C2 "Alle scharnierende 
verbindingen"); 

• Stijve ligger-kolomverbindingen in de hoek waar de kolom wordt verwijderd (C2 
"stijve verbindingen"). 

De numerieke bijzonderheden van scharnierende en stijve verbindingen zijn 
weergegeven in Figuur 131. 

 
Figuur 131. C1 “Scharnierend” versus “vaste” verbindingen and C2 “Scharnierend” versus 

“vaste” verbindingen – ALPM – volledig numerieke benadering – CS/NS 

Results 

De resultaten van de SAFIR-berekeningen zijn samengevat in  Tabel 59, volgens de 
maximale verticale verplaatsing op de plaats van het kolomverlies. 
 

Tabel 59. maximale verticale verplaatsing  
Maximale verticale verplaatsing 

(m) Verdieping Scharnierend Vaste 

C1 
Hoekkolom 

F0 1.340 0.081 
F1 1.340 0.083 
F3 1.320 0.088 
F5 1.380 0.720 

C2 
Gevelkolom 

F0 0.670 0.610 
F1 0.670 0.600 
F3 0.670 0.550 
F5 0.670 0.250 

C5 
Geschoorde kernkolommen 

F0 0.016 

- F1 0.017 
F3 0.018 
F5 0.018 
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Als voorbeeld worden in Figuur 132 de krachten in de liggers van het direct getroffen 

deel gegeven, rekening houdend met de verwijdering van kolom C2 op grondniveau F0. 
Figuur 132. Krachten en globale verplaatsingen ten gevolge van de verwijdering van kolom C2 

bij F0.  

Het is interessant op te merken dat de verkregen krachten aanzienlijk hoger zijn dan de 
krachten berekend met de trekband methode (W.E. II.1.4 / CS/NS). De randliggers van 
IPE 450 zijn nog steeds in staat deze axiale krachten op te vangen, maar de verbindingen 
zouden opnieuw moeten worden ontworpen. 
 
Conclusies 

Maximale axiale 
kracht 

(Case 2) 

Scharnierende 
verbindingen 

 

Linker 
ligger 
(kN) 

Rechter 
ligger 
(kN) 

Verdiep
ing 0 

Niveau 1 1381.6 1381.2 

Niveau 2 1327.6 1326.8 

Niveau 3 1340.4 1339.5 

Niveau 4 1338.2 1337.4 

Niveau 5 1337.6 1336.7 

Niveau 6 1332.5 1331.7 

 

Verlies van kolom C1: 
• Bij verlies van de hoekkolom C1 vertoont de constructie een zeer grote verticale 

verplaatsing (ongeveer 1,35 m), aangezien de enige bijdrage aan de weerstand 
tegen de verticale belastingen wordt geleverd door de uitkragende 
betonvloerplaat (de balken hebben scharnierende uiteinden); 

• Het robuustheidsgedrag kan worden verbeterd door: 
o Versterking van de ligger-kolom verbindingen langs de  verticale  

uitlijning van de kolommen (scharnierend-> niet-volledig sterk - > 
volledig sterk). Het gebruik van niet-volledig sterk / volledig sterk 
verbindingen levert extra momentcapaciteit op; 

o Verbetering van de uitkragende capaciteit van de plaat (extra 
wapening op de hoeken van het gebouw) 

Stroomschema 
Figuur 3 – Box 
C.4 è 
C.2 

Verlies van kolommen C2 en C5: 
• De verplaatsingen zijn veel kleiner dan bij het hoekkolomverlies en de belasting 

wordt verdeeld over de verdiepingen (Figuur 132); 
• Deze scenario's van kolomverlies leiden niet tot een progressieve instorting van 

de constructie, maar alleen tot plaatselijke schade; 
• De zijdelingse verplaatsingen in de kolommen die grenzen aan de bezweken 

kolom zijn gering, hetgeen wijst erop dat de belastingen relatief gelijkmatig over 
alle verdiepingen boven de bezweken kolom worden herverdeeld. 

Stroomschema 
Figuur 3 – Box 
C.4 è 
Einde van het 
ontwerp 
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8.9 Conclusies voor de uitgewerkte voorbeelden 
Het ontwerp van staal- en composietconstructies om weerstand te bieden tegen de progressieve 
instorting van bekende en onbekende uitzonderlijke gebeurtenissen kan op verschillende manieren 
worden aangepakt.  
Als de dreiging geïdentificeerd is, kan het ontwerp worden uitgevoerd met behulp van methoden met 
verschillende verfijningsniveaus; het vereiste niveau wordt vastgesteld op basis van de gevolgklasse 
van de beschouwde constructie. De constructies die in de gepresenteerde voorbeelden zijn 
onderzocht, vallen allemaal in de gevolgklasse 2, hoogste risicogroep (CC2b), die het gebruik van 
prescriptieve methoden of van vereenvoudigde analysemethoden voor statische equivalente 
belastingen mogelijk maakt. In dit ontwerphandboek zijn echter alle methoden, met inbegrip van de 
verfijnde methoden die het gebruik van dynamische analyses vereisen, ter volledigheid op de 
uitgewerkte voorbeelden toegepast. 
In het geval van niet-geïdentificeerde gebeurtenissen of als de geïdentificeerde gebeurtenissen te 
grote schade veroorzaken, omvat het ontwerp voor robuustheid strategieën die gericht zijn op het 
beperken van de mate van lokale schades. Aan de hand van praktijkvoorbeelden is de toepassing van 
de verschillende voorgestelde ontwerpbenaderingen in dit handboek geïllustreerd, gaande van 
prescriptieve methoden tot meer verfijnde methoden waarbij gebruik wordt gemaakt van specifieke 
eindige-elementen-software. 
Voor beide strategieën, d.w.z. ontwerpen tegen geïdentificeerde of niet-geïdentificeerde 
bedreigingen, is uit de voorbeelden gebleken dat de toepassing van meer geavanceerde methoden 
een betere en nauwkeurigere weergave van de werkelijke respons van de constructie mogelijk maakt 
en in sommige gevallen de noodzaak van een versterkingsmaatregel kan beperken of zelfs voorkomen.  
De toepassing van de verschillende methoden heeft ook duidelijk gemaakt dat de keuzes die bij het 
initiële ontwerp worden gemaakt, met name wat betreft constructiedetails zoals de oriëntatie van de 
kolommen in de gevels (in geval van inslag of ontploffing) of de keuze van de verbindingsconfiguraties, 
grote gevolgen hebben voor de robuustheid van de constructie en dus voor het vermogen om 
weerstand te bieden aan een geleidelijke instorting. De activering van de composietwerking tussen 
stalen liggers en betonnen vloerplaten zorgt voor extra herverdelingscapaciteit en vermindert de 
lokale schade en het risico van voortschrijdende instorting aanzienlijk. 
In het bijzonder wordt voor de seismisch constructies geconstateerd dat de seismische 
ontwerpprincipes die leiden tot eisen in termen van regelmatigheid in plattegrond en hoogte, 
continuïteit bij verbindingen, zijdelingse sterkte en stijfheid, lokale en globale ductiliteit, maar ook in 
termen van faalhiërarchie voor elementen en verbindingen, de stalen en composiet bouwconstructies 
voorzien van passende eigenschappen in termen van ontwerp voor robuustheid. Sterkere kolommen 
bieden een betere bescherming tegen inslagen en explosies, terwijl minimumeisen inzake buiging en 
vervormbaarheid bij ligger-kolomverbindingen zorgen voor een grotere capaciteit in geval van verlies 
van kolommen.  
Wat de verbindingen betreft, is aangetoond dat het gedrag daarvan van grote invloed is op de totale 
respons van de constructie. Het is dan ook van cruciaal belang de ontwerpaanbevelingen van punt 
2.2.3 in acht te nemen, die het mogelijk maken een minimumniveau van vervormbaarheid of 
vervormingscapaciteit van de constructieve verbindingen te garanderen. 
Uit de resultaten is ook gebleken dat sommige belastingsscenario's nog steeds tot aanzienlijke schade 
en gedeeltelijke progressieve instorting kunnen leiden, bijvoorbeeld bij raamwerken met eenvoudige 
verbindingen die aan een scenario van kolomverlies worden onderworpen. In dergelijke gevallen 
wordt het gebruik van ligger-kolomverbindingen met niet-volledige sterkte als een goed alternatief 
beschouwd, aangezien dit de ontwerper niet verhindert om nog steeds eenvoudige 
berekeningsmethoden toe te passen waarbij de verbindingen als scharnierend worden beschouwd 
(indien de ductiliteit van de verbindingen gegarandeerd is door toepassing van de aanbevelingen van 
punt 2.2.3), terwijl geprofiteerd kan worden van de extra weerstand die de verbindingen bieden in 
geval van buitengewone gebeurtenissen. Wat de toepassing van de alternatieve draagwegmethode 
betreft, is duidelijk gebleken dat de trekkrachten die worden verkregen met de prescriptieve methode 
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zoals aanbevolen in EN 1991-1-7 veel kleiner zijn dan die welke worden verkregen met meer verfijnde 
methoden die expliciete simulaties van kolomverlies impliceren. Dit bevestigt dat de prescriptieve 
methode niet gericht is op het voorspellen van de belastingen in verband met een 
kolomverliesscenario, maar op het verzekeren van een minimumniveau van continuïteit in de 
constructie.  
Het betekent ook dat het gebruik van de prescriptieve methode niet voldoende is om te garanderen 
dat de constructie een scenario van kolomverlies zal overleven. Om dit doel te bereiken moeten de in 
het huidige ontwerphandboek voorgestelde analytische of numerieke methoden in het ontwerpproces 
worden toegepast. 
Voor de beoefenaars wordt de analytische aanpak beschouwd als een goed alternatief voor de volledig 
numerieke aanpak, waarvoor het gebruik van eindige-elementenmodellen en een goede kennis van 
het gebruik van dergelijke eindige-elementenhulpmiddelen vereist is. 
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Deel 3 – Bijlage 

A.1 Ontwerpweerstand van verbindingen onder gecombineerde 
buigmomenten en axiale krachten 

Het is mogelijk om de weerstand van een verbinding bij bezwijken te voorspellen door het evenwicht 
tussen de uitwendige krachten en de inwendige krachten uit te drukken. Wanneer een verbinding 
belast wordt op M en N, worden de evenwichtsvergelijkingen geschreven als: 

  (48) 

waar Fi de kracht in rij i aangeeft and hi de bijbehorende hefboomarm is; deze wordt verkregen door 
het berekenen van de verticale afstand tussen de beschouwde rij en de referentie-as van de ligger, 
d.w.z. de as waarop M en N worden geacht te zijn toegepast ( hi is positief voor de rijen die zich boven 
de referentieas bevinden). 
De toegepaste axiale kracht en het buigend moment worden als volgt met elkaar in verband gebracht 
door het concept belastingsexcentriciteit e (N is positief wanneer trek wordt toegepast en de positieve 
waarde van M is gedefinieerd in Figuur 135): 
  (49) 

A.1.1 Weerstandscriteria met inachtneming van groepseffecten 
De weerstand van een rij wordt geacht gelijk te zijn aan de weerstand van de zwakste component  die 
in de beschouwde rij actief is. Om de evewichtsvoorwaarde te respecteren, mag deze weerstand nooit 
overschreden worden. Dit lijkt eenvoudig wanneer wordt gekeken naar de individuele weerstand van 
rijen, maar is moeilijker wanneer groepseffecten optreden in de verbindingen (zie hoofdstuk 2).  
In het model wordt elke groep rijen [m,p] waarvoor groepseffecten kunnen ontstaan, gezien als een 
equivalente fictieve rij met een equivalente hefboomarm en een groepsweerstand die gelijk is aan de 
weerstand van de zwakste component. Bijgevolg kan het weerstandscriterium voor elk van de rijen die 
deel uitmaken van de groep [m,p], voor elke component a, als volgt worden geschreven: 
 
∑ 𝐹=
>
=?@ ≤ 𝐹@>AB	C								m = 1,...n en voor elke waarde van m, varieert p van m tot	n (50) 

waarbij Fmp
Rd de berekende weerstand van de [m,p]-groep voor component a  is (volgens Eurocode 3, 

deel 1-8).  Als m gelijk is aan p, is Fmp
Rd a  de individuele weerstand van het onderdeel in rij m. Een 

dergelijk weerstandscriterium kan worden afgeleid voor elk van de constitutieve rijcomponenten en 
de eindweerstand van de groep rijen [m,p], Fmp

Rd, kan worden gedefinieerd als de kleinste van de Fmp
Rda 

-waarden. 
Dit criterium wordt geïllustreerd in Figuur 133 die de toepassing van dit criterium voor een verbinding 
met twee boutrijen weergeeft; de toepassing van het criterium voor een verbinding met drie boutrijen, 
genoteerd als 1, 2 en 3, wordt weergegeven in Figuur 134. Meer in het algemeen hebben deze figuren 
betrekking op gevallen die zich voordoen bij alle verbindingen met n rijen waarbij groepseffecten 
kunnen ontstaan in twee of drie opeenvolgende rijen. 
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Figuur 133. Interactie tussen twee rijen bouten

 

Figuur 134. Interactie tussen drie rijen bouten en definitie van FjRd - Mogelijke groepseffecten tussen drie rijen 
bouten en opeenvolgende stappen voor de evaluatie van een verbindingsweerstand (respectievelijk zwarte en 

witte stippen). 

A.1.2 Definite van het bezwijkcriterium van de verbinding 
De weerstand M-N interactie kromme wordt verkregen met behulp van het bezwijkcriterium uit de 
volgende vergelijking: 

 

 
(51) 

In deze vergelijking varieert de waarde van k van 1 tot n, waarbij n het totale aantal rijen is. k geeft het 
nummer aan van de rij waar de plastische neutrale as wordt verondersteld zich te bevinden voor de 
berekening van verschillende punten van de M-N-kromme (tussen deze punten van de M-N kromme 
gaat de plastische neutrale as van de ene rij naar de volgende); bijgevolg worden, door de waarde van 
k te variëren, verschillende verdelingen van de krachten over de rijen verkregen (met inachtneming 
van de statische stelling) en zo worden verschillende M-N-paren verkregen. Wetende dat voor elke 
positie van de plastische neutrale as twee verdelingen van de weerstandskrachten kunnen worden 
verkregen (één uitgaande van de situatie dat het deel boven de plastische neutrale as onder druk staat 
en het deel eronder onder trek, en één uitgaande van de omgekeerde situatie), worden "2k" M-N 
paren verkregen met behulp van Vergelijking (51). Deze vergelijking is zo opgesteld dat de maximale 
buigweerstand wordt verkregen door een geoptimaliseerde verdeling van de interne belastingen over 
de geactiveerde rijen, rekening houdend met de mogelijke groepseffecten zoals hieronder 
uiteengezet. 
In deze uitdrukking kunnen twee verschillende weerstanden 𝐹<&  worden toegeschreven aan rij i (𝐹<D3E 
and 𝐹<D36) met als doel de absolute waarde van de buigweerstand te maximaliseren door de 
belastingen in de rijen te maximaliseren die het verst verwijderd zijn van de rij "k". Dit is geïllustreerd 
in Figuur 135 voor een verbinding met twee boutrijen. Laten we aannemen dat in dit verband de 
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weerstand van de twee boutrijen in trek wordt bepaald door het onderdeel “Eindplaat in buiging” en 
dat de bijbehorende groepsweerstand is gelijk aan 100 kN en kleiner is dan de som van de individuele 
weerstanden van de twee boutrijen (2 * 60 kN = 120 kN). In Figuur 135 zijn twee situaties bekeken 
waarin het nummer van de rij k respectievelijk wordt beschouwd als gelijk aan 1 en 4. De verdeling van 
de trekbelastingen in de twee boutrijen, voor k = 1 en voor k = 4, wordt geïllustreerd in Figuur 135. Als 
k gelijk is aan 4 en er een positief moment op de verbinding wordt uitgeoefend, betekent dit dat de 
weerstand van de bovenste boutrij F2Rd+ gelijk is aan 60 kN en die van de onderste boutrij F3Rd+ gelijk 
is aan 40 kN (= 100 kN – 60 kN) terwijl, als k = 1 en een negatief moment op de verbinding wordt 
uitgeoefend, de weerstand van de bovenste boutrij F2Rd- gelijk is aan 40 kN en die van de onderste 
boutrij gelijk is aan 60 kN. Een dergelijke procedure wordt geïllustreerd in Figuur 134 voor een 
verbinding waarbij drie boutrijen mogelijk te maken hebben met groepseffecten. De zwarte stippen 
tonen de opeenvolgende stappen om 𝐹<D3E te schatten, terwijl de witte de stappen tonen om 𝐹<D36  
te schatten. Dienovereenkomstig kunnen 𝐹<D3E en 𝐹<D36 worden gedefinieerd als de maximale (of 
minimale in het geval van negatieve waarden) weerstand van rij i onder positieve en negatieve 
momenten, respectievelijk rekening houdend met de groepseffecten en het maximaliseren van het 
weerstandsmoment. 

 
Figuur 135. Voorbeelden waarbij de weerstandskrachten verdeeld worden over de rijen op trek van een 

verbinding met twee rijen bouten 

Het criterium van de interactie weerstand tussen het buigmoment (M) en de axiale kracht (N) bij 
bezwijken wordt gegeven door een reeks van 2 n parallelle rechte lijnstukken; de helling van elk van 
de 2 n parallelle lijnstukken is gelijk aan de waarde van de hefboomarm (hk) en langs deze lijnstukken 
varieert de kracht (Fk) tussen 0 aan het ene uiteinde en de maximale weerstand rij weerstand aan het 
andere uiteinde. 
De toepassing van vergelijking (51) kan met meer details als volgt worden geschreven: 

 
Het brosse gedrag van sommige onderdelen kan leiden tot een verlaging van de weerstandscapaciteit 
van de verbinding. De manier waarop de M-N interactie curve dienovereenkomstig kan worden 
aangepast, wordt uitgelegd in (Demonceau et al., 2019), evenals de manier waarop de elastische 
stijfheid van de verbinding onder M en N  wordt geëvalueerd. 
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Tenslotte wordt de respons van een verbinding die aan axiale krachten wordt blootgesteld slechts als 
een specifiek belastingsgeval beschouwd, waarvoor de bovenstaande berekeningsprocedure 
eveneens kan worden toegepast. 

A.2 Detailleringsvoorschriften om voldoende rotatiecapaciteit 
van scharnierende verbindingen toe te laten 

A.2.1 Verbindingen met een hoekprofielen 
Om een rotatie mogelijk te maken zonder dat het moment in de verbinding te groot wordt, moet het 
contact tussen het einde van de onderflens van de ligger en de kolom  strikt worden vermeden. Het is 
dus absoluut noodzakelijk dat de hoogte van de plaat hp kleiner zijn dan die van het ondersteunde 
liggerlijf (Figuur 136): 

 hp  db (52) 
waar db de vrije hoogte van de verbonden ligger is. 
Bij een dergelijk contact ontwikkelt zich op de plaats van het contact een drukkracht, die in evenwicht 
is met trekkrachten in de bouten en waardoor een aanzienlijk moment ontstaan (Figuur 136).   

 
Figuur 136. Contact en evolutie van het buigmoment 

De mate van verdraaiing waarbij het contact plaatsvindt, is uiteraard afhankelijk van de geometrische 
kenmerken van de ligger en van de kopplaat, maar ook van de werkelijke vervormingen van de 
verbindingsonderdelen. 
Om een eenvoudig criterium af te leiden dat de gebruiker vóór elke berekening zou kunnen toepassen 
om na te gaan of het risico van contact buiten beschouwing kan worden gelaten, worden de volgende 
ruwe veronderstellingen gemaakt (zie Figuur 137): 

- het dragende element blijft onvervormd; 
- het draaipunt van de ligger bevindt zich aan het onderste uiteinde van de kopplaat. 

Op basis van dergelijke veronderstellingen kan gemakkelijk een veilige schatting (d.w.z. een 
ondergrens) van de zogenaamde” beschikbare rotatie van de verbinding” favailable  worden afgeleid: 
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Figuur 137. Geometrische kenmerken van de verbinding en illustratie van het contact tussen de balk en het 
dragende element 

Deze aanwezige rotatie moet groter zijn dan de "vereiste rotatiecapaciteit", die afhangt van het 
statisch systeem en de belasting. Een eenvoudig criterium kan als volgt worden geformuleerd 

 favailable  >  frequired (54) 
Voor een vrij opgelegde ligger (lengte L en traagheidsmoment I) met een gelijkmatig verdeelde 
belasting is de vereiste: 

 
frequired  (55) 

Door uit te drukken dat favailable > frequired , kan een eenvoudig criterium worden afgeleid dat een 
voldoende rotatiecapaciteit van de verbindingen garandeert: 

 
 (56) 

Soortgelijke criteria kunnen worden afgeleid voor andere belastingsgevallen. 
 

A.2.2  Verbindingen met lipplaat  
Om een rotatie mogelijk te maken zonder dat het moment in de verbinding te groot wordt, moet het 
contact tussen het einde van de onderflens van de ligger en de kolom  strikt worden vermeden. Om 
dit te bereiken moet de hoogte hp van de lipplaat lager zijn dan die van de ondersteunde ligger. (Figuur 
138): 

 hp  db (57) 
 

waarbij db de vrije diepte is van de ondersteunde ligger. 
Bij een dergelijk contact ontstaat op de contactplaats een drukkracht die in evenwicht is met de 
trekkrachten in de lassen en in de plaat, en extra afschuifkrachten in de bouten. 
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Figuur 138. Contact en evolutie van het buigmoment 

De mate van verdraaiing waarbij het contact optreedt is uiteraard afhankelijk van de geometrische 
kenmerken van de ligger en van de lipplaat, maar ook van de werkelijke vervormingen van de 
verbindingsonderdelen. 
Om een eenvoudig criterium af te leiden dat de gebruiker vóór elke berekening zou kunnen toepassen 
om na te gaan of het risico van contact buiten beschouwing kan worden gelaten, worden de volgende 
ruwe veronderstellingen gemaakt (see Figuur 139): 

- het dragende element en de lipplaat blijven onvervormd; 

- het draaipunt van de ligger ligt in het zwaartepunt van de groep bouten. 
Op basis van dergelijke veronderstellingen kan gemakkelijk een veilige schatting (d.w.z. een 
ondergrens) van de zogenaamde” beschikbare rotatie van de verbinding” worden afgeleid:  
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Figuur 139. Geometrische kenmerken van de verbinding en illustratie van het contact tussen de balk en het 

dragende element 

Deze aanwezige rotatie moet groter zijn dan de "vereiste rotatiecapaciteit", die afhangt van het 
statisch systeem en de belasting. Een eenvoudig criterium kan als volgt worden geformuleerd 

 favailable  >  frequired (58) 
   

A.3 Specifieke ductiliteitseisen voor staalverbindingen met niet-
volledige sterkte en composiet boutverbindingen met kopplaten  
 
Zoals geïntroduceerd in paragraaf 2.2.3.2, (Rölle, 2013) biedt een vereenvoudigde methode voor de 
afleiding van de momentweerstand van volledig stalen en composiet kopplaatverbindingen, alsmede 
constructieve criteria voor het ontwerp van zeer ductiele verbindingen, zie ook Tabel 3. Bezwijken van 
onderdelen anders dan bezwijken onder trek, wordt uitgesloten door vastgestelde criteria, zie stap 1 
hieronder in het deel over de toepassing van de methode. Ook worden ductiliteitscriteria voor de T-
staaf gegeven, zie stap 2 hieronder. 
De methode gaat ervan uit dat het product van de treksterkte van de bouten en de hefboomarm van 
het krachtpaar de factor is die in hoofdzaak de momentweerstand van de verbindingen bepaalt. 
Andere parameters die een invloed hebben op de momentweerstand van de verbindingen worden 
indirect in aanmerking genomen door toepassing van een correctiefactor. De formule voor de 
berekening van de plastische momentcapaciteit is gegeven in vergelijking (59). Voor de hefboomarm 
wordt verondersteld dat de som van de axiale trekkrachten in het zwaartepunt van de bouten in trek 
werkt en de som van de drukkrachten in het zwaartepunt van de liggerflens in druk werkt. De methode 
is ontwikkeld aan de hand van de experimentele resultaten van (Kuhlmann et al., 2008) en de 
numerieke analyses uitgevoerd in (Rölle, 2013). De methode is ook gevalideerd met behulp van de 
analytische vergelijkingen van het "echte" componentmodel en levert waarden op die aan de veilige 
kant zijn in vergelijking met die van het componentmodel. 
De volledig stalen verbinding met een niet-uitstekende kopplaat is de standaardverbinding waarvoor 
de methode is ontwikkeld. De methode kan ook worden toegepast voor volledig stalen verlengde 
kopplaatverbindingen en staal-betonverbindingen met 3 boutenrijen. Voor de volledig stalen 
verlengde kopplaatverbindingen beschouwt het model uitsluitend het geval dat de twee bovenste 
boutrijen symmetrisch rond de balkflens zijn geplaatst. Voor de toepassing van het model moet aan 
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bepaalde sterkte-, geometrische en configuratiecriteria worden voldaan en de methode is geldig onder 
de volgende voorwaarden: 
 

• De capaciteit van de bouten zou de zwakste component voor het bezwijken van de verbinding 
moeten zijn; 

• Mj,pl,Rd < 0,7 Mb,pl,Rd; 
• Slechts één boutrij per liggerflens; 
• Voor verlengde kopplaten slechts één boutrij boven de liggerflens; 
• Slechts twee bouten per boutrij; 
• De dikte van de kopplaat mag niet meer bedragen dan 90% van de dikte van de kolomflens: tEP 

≤ 0,9 tfc. 

Stalen boutverbinding met 
een niet-uitstekende kopplaat 

Stalen boutverbinding met 
een uitstekende kopplaat 

Staal-beton boutverbinding 
met een kopplaat 

 
Figuur 140. . Typische verbindingsconfiguraties voor de toepassing van de vereenvoudigde Rölle-methode, 

(Rölle, 2013) 

𝑀G,>A,D3 = 𝑛K ∙ 𝐹2,D3 ∙ 𝑘G ∙ 𝛼 ∙ z                                                                                                          (59) 

• 𝐹4,56→ weestand van de bouten (rekenwaarde) 

• kj → correctiefactor voor de invloed van verschillende parameters op de momentweerstand van de 
verbinding 

• 𝑎→ aanpassingsfactor 

• z → hefboomarm 

• nB→ aantal op trek belaste bouten 

Bij composiet verbindingen verschilt de formule voor de berekening van de plastische 
momentweerstand van de verbindingen van vergelijking (59) door de toevoeging van de term die de 
kracht van de staalwapening in aanmerking neemt en wordt deze als volgt gevormd: 
𝑀G,>A,D3 = 𝑛K ∙ 𝐹2,D3 ∙ 𝑘G ∙ 𝛼 ∙ z + 𝐹8,DJ8,D3 ∙ 𝑧5                                                                                 (60) 

• 𝐹7,587,56→ treksterkte van de staalwapening (rekenwaarde) 
• 𝑧9 → hefboomarm, zie Figuur 140 

Deze methode garandeert dat het maatgevende onderdeel de T-staaf is en dat door de verbeterde 
ductiliteitscriteria, bezwijkmeahnisme 2 optreedt. Binnen het proefschrift (Rölle, 2013) is aangetoond 
dat, uitgaande van een geschoorde raamwerk constructie, aan de rotatie-eis favailable / frequired van ten 
minste 2 wordt voldaan. Dit wordt ook aangetoond in (Keller et al., 2021). 
 

𝑭𝒕,𝑹𝒅∗ = 𝑭𝒕,𝑹𝒅 ∙ 𝒌𝒋 

𝑴𝒋 = 𝒏𝑩 ∙ 𝑭𝒕,𝑹𝒅∗ ∙ 𝒛 𝑴𝒋 = 𝒏𝑩 ∙ 𝑭𝒕,𝑹𝒅∗ ∙ 𝒛 𝑴𝒋 = 𝒏𝑩 ∙ 𝑭𝒕,𝑹𝒅∗ ∙ 𝒛𝟏 + 𝑭𝑹𝑭𝑻,𝑹𝒅 ∙ 𝒛𝟐 
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A.2.3 Toepassing van de vereenvoudigde Rölle-methode (Rölle, 2013) 
Het stapsgewijze proces voor de toepassing van de vereenvoudigde Rölle-methode voor de 3 
verbindingconfiguraties (i) Stalen boutverbinding met een niet-uitstekende kopplaat, (ii) Stalen 
boutverbinding met een uitstekende kopplaat en (iii) Staal-beton boutverbinding met een kopplaat, 
kan in 3 stappen worden beschreven. 
  
1. Controle van de geldigheidsgebied voor het kolomprofiel 
2. Definitie van het toelaatbare diktebereik van de T-staaf - T-staaf vervormbaarheidscriteria 
3. Afleiding van de momentweerstand 
Deze 3 stappen worden hieronder gepresenteerd voor elk van de configuraties: 
 

i. Stalen boutverbinding met een niet-uitstekende kopplaat  
Stap 1 

Tabel 60. Geldigheidsgebied - kolomprofiel 

Kolomlijf op druk =ℎD ∙ 𝑑(
𝑡ED+

∙ ?
355
𝑓),D

!
∙ ?

𝑓*(
1.000 < 7,0 

Kolomlijf op trek 𝑡ED > 0,092 ∙ 𝑑( ∙
𝑓*(
𝑓),D

 

Kolomlijf op afschuiven 
𝑡ED > 1,12 ∙

𝑑(+ ∙ 𝑓*(
ℎD ∙ 𝑓),D

 

 
Step 2 

Tabel 61. Vervormbaarheidscriteria voor de T-staaf  

Ondergrens (ponsschuifkracht) 𝑡&' ≥ 0,186 ∙ 𝑑( ∙
𝑓*(
𝑓*,&'

 

Bovengrens (vervormingscapaciteit) - Verstijfde T-
staaf (geval van kopplaat) 𝑡&' ≤ 0,33 ∙ 𝑑( ∙ ?

𝑓*(
𝑓)

∙ CD
𝑚

2,5𝑑(
E ∙ ?

𝑚+

2,0𝑑(
 

Voor 0,9 ∙ 𝑡&' ≤ 𝑡GD ≤ 𝑡&' – Onverstijfde T-staaf 
(geval van kolomflens) 𝑡GD ≤ 0,4 ∙ 𝑑( ∙ ?

𝑓*( ∙ 𝑚
𝑓) ∙ 2,5𝑑(

 

 
Step 3 

Tabel 62. Weerstandsmodel voor de momentweerstand van stalen verbindingen met een niet-uitstekende 
kopplaat 

Plastische momentweerstand 𝑀H,>I,AB = 0,9 ∙ 𝑛𝐵 ∙ 𝐹J,AB ∙ 𝑘H ∙ 𝑧 
Correctiefactor van de verbinding 

𝑘H(L&') = 1,95 ∙ J
𝑡&' ∙ 𝑡DG ∙ 𝑓)
𝑚 ∙ 𝑚+ ∙ 𝑓*(

K
N,+O

≤ 1,0 

Capaciteit van de bout (trek) 𝐹J,AB =
0,9 ∙ 𝑓*( ∙ 𝐴P

𝛾Q+
 

 
ii. Verbinding met een uistekende kopplaat 

Voor het geval van een verbindingen met een uitstekende kopplaat wordt de bepaling van het 
diktebereik van de eindplaat uitgevoerd zoals voor de verbindingen met niet- uitstekende kopplaat, 
terwijl de controle van het profielwaardebereik van de kolom en de berekening van de plastische-
momentweerstand van de verbinding als volgt moeten worden uitgevoerd 
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Step 1 
Tabel 63. Geldigheidsgebied voor kolomprofiel 

Kolomlijf op druk =ℎD ∙ 2 ∙ 𝑑(
𝑡ED+

∙ ?
355
𝑓),D

!
∙ ?

𝑓*(
1.000 < 10,0 

Kolomlijf op trek 𝑡ED > 0,092 ∙ 𝑑( ∙
𝑓*(
𝑓),D

 

Kolomlijf op afschuiven 
𝑡ED > 1,67 ∙

𝑑(+ ∙ 𝑓*(
ℎD ∙ 𝑓),D

 

 
Stap 3 

Tabel 64. Weerstandsmodel voor de momentweerstand van verbinding van met een uitstekende kopplaat 

Plastische momentweerstand 𝑀H,>I,AB = 0,9 ∙ 𝑛𝐵 ∙ 𝐹J,AB ∙ 𝑘H∗ ∙ 𝑧 
Correctiefactor van de verbinding 

𝑘H(&&')∗ = 0,75 ∙ 1,95 ∙ J
𝑡&' ∙ 𝑡DG ∙ 𝑓)
𝑚 ∙ 𝑚, ∙ 𝑓*(

K
N,+O

≤ 1,0 

Capaciteit van de bout (trek) 𝐹J,AB =
0,9 ∙ 𝑓*( ∙ 𝐴P

𝛾Q+
 

 
iii. Staal-beton verbindingen 

Indien de trekweerstand van de wapening in de effectieve breedte van de plaat groter is dan het 
theoretische draagvermogen van de bovenste boutrijen van een hypothetisch verlengd deel van de 
kopplaat, dan moet de component kolomlijf in druk afzonderlijk worden gecontroleerd. 
De definitie van het waardebereik voor de kopplaatdikte wordt uitgevoerd zoals voor de verbinding 
met niet-uitstekende kopplaat. Op die manier verschilt alleen de 3rd stap voor de toepassing van de 
Rölle-methode als volgt in Tabel 65 voor composiet verbindingen ten opzichte van de andere 2 soorten 
verbindingen: 

Stap 3 
Tabel 65. Weerstandsmodel voor de momentweerstand van staal-beton verbindingen met een niet-

uitstekende kopplaat 

Plastische momentweerstand 𝑀H,>I,AB = 0,9 ∙ 𝑛𝐵 ∙ 𝐹J,AB ∙ 𝑘H ∙ 𝑧R + 𝐹S,ALS,AB ∙ 𝑧+ 
Correctiefactor van de verbinding 

𝑘H(&&')∗ = 0,75 ∙ 1,95 ∙ J
𝑡&' ∙ 𝑡DG ∙ 𝑓)
𝑚 ∙ 𝑚, ∙ 𝑓*(

K
N,+O

≤ 1,0 

Capaciteit van de bout (trek) 𝐹J,AB =
0,9 ∙ 𝑓*( ∙ 𝐴P

𝛾Q+
 

Capaciteit van de staalwapening 𝐹S,ALS,AB =
𝑓PT ∙ 𝐴P
𝛾P

 

 
De hierboven gegeven formules hebben betrekking op het plastisch momentweerstand. Deze kunnen 
worden overgebracht naar het niveau van de uiterste weerstand zoals gebruikt in een situatie van 
buitengewone belasting door de trekweerstand van de bout over te brengen van 𝐹2,D3  naar 𝐹2,! =
𝐴*	𝑓!". 

A.3 Evaluatie van plastische rotatiecapaciteit van verbindingen 
bij UGT 

A.3.1 Algemene principes and methode 
De rotatie respons van een verbinding wordt weergegeven in de vorm van een M-j  moment-rotatie 
kromme, waarbij M het buigmoment is waaraan de verbinding wordt onderworpen en j de 
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resulterende relatieve rotatie is tussen de verbonden elementen. Deze kromme kan ook worden 
getekend voor verbindingen in buiging en voor verbindingen die worden onderworpen aan complexere 
belastingen, met inbegrip van bijkomende axiale krachten. Maar in het geval van verbindingen die 
alleen aan trek worden onderworpen, heeft de rotatie-respons geen betekenis en moet een 
extensiegedragskromme N-D in aanmerking worden genomen. 
In de context van robuustheid is de evaluatie van de maximale vervormingscapaciteit (strek-, rotatie- 
of beide) van essentieel belang en hier wordt een algemene procedure voor de bepaling ervan 
geïntroduceerd. Omwille van de duidelijkheid wordt deze procedure gepresenteerd voor een 
verbinding op buiging, maar deze kan rechtstreeks worden toegepast op elke andere 
belastingsgevallen van een verbinding. 
Voor klassieke staal- of composietverbindingen van gelaste en geboute verbindingen is de vorm van 
de M-j kromme bij benadering bi-lineair en kan derhalve worden gekarakteriseerd door vier 
belangrijke parameters: 

• Initiële stijfheid Sj,ini; 
• Plastische momentweerstand MRpl; 
• Rekverharding (meer in het algemeen post-plastische) stijfheid Sj,st; 
• Uiterste momentweerstand MRu. 

Wanneer er geen instabiliteit of vroeg brosse breuk optreedt in de verbinding in de uiterste staat, 
verschilt MRu aanzienlijk van MRpl, en is de bi-lineaire vorm van de M-j  kromme duidelijk (Figuur 141a); 
wanneer er instabiliteit of vroeg brosse breuk optreedt - bijvoorbeeld in de kolomlijf op druk of in 
bouten op trek - komt MRu dichter bij MRpl, wat de neiging heeft de M-j  kromme een min of meer 
ronde uiteindelijke vorm te geven (Figuur 141b). De uiteindelijke rotatiecapaciteit fu kan worden 
afgeleid uit het snijpunt van de M-j kromme met de horizontale lijn MRu 
 

 
                         a – Duidelijke bi-lineaire                      b – Minder duidelijke bi-lineaire respons 

Figuur 141. Belangrijkste verbindingseigenschappen die de werkelijke M-j krommen kenmerken 

De uiteindelijke plastische rotatiecapaciteit van de verbindingen kan dus worden geschat (Jaspart et 
al., 2019): 

 𝜑! = (𝑀D! −𝑀D>A)/𝑆G,*2 (61) 
De waarden van MRpl en Sj,ini kunnen worden afgeleid volgens Eurocode 3, deel 1-8. De rekstijfheid van 
de verbinding Sj,st kan als volgt worden berekend: 

 
𝑆G,*2 =

𝐸𝑧²

∑ 1
𝑘∗

 (62) 

waar: 
 

q
1
𝑘∗
=q{

1
𝑘<,/

|
L$*+,'D1*,1EF$*+,+,1,(/

+q{
1

𝑘*2,=
|
L$*+,'D1*,GEF$*+,+,1,(=

 (63) 

 
k en m  zijn componentindexen en 𝑀D>A,A</<2 = 1,65𝑀D>A  
Een goede schatting van de uiterste momentweerstand MRu van de verbinding kan eenvoudig worden 
verkregen door de volgende punten te substitueren: 

• de vloeisterkte van het staalmateriaal fy door de uiterste spanning fu; 
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• de rekenwaarde van weerstand van de bout op trek door de uiterste weerstand van de bout 
op trek (spanningsoppervlak maal uiterste vloeisterkte); 

in de formules die in Eurocode 3 worden voorgesteld voor de evaluatie van de rekenwaarde van de 
momentweerstand MRpl. De risico's van instabiliteit van de kolomlijf en liggerlijf in druk en mogen 
echter niet worden vergeten. Zoals voor MRpl, wordt de uiterste momentweerstand MRu geassocieerd 
met de uiterste weerstand van het zwakste onderdeel. 

A.3.2 Vereenvoudigde methode van Keller voor de vervormingscapaciteit van 
composietverbindingen 

In (Keller, 2019) worden vereenvoudigde vergelijkingen gegeven voor de voorspelling van de 
rotatiecapaciteit van composietverbindingen, zowel onder positief als negatief buigmoment. Deze zijn 
gebaseerd op de experimenten uitgevoerd in (Kuhlmann et al., 2017), op de FE-analyses uitgevoerd in 
(Rölle, 2013) en (Keller, 2019) en op het concept van het zogenaamde componentmodel. Voor de 
afleiding van deze vergelijkingen zijn alleen de componenten in aanmerking genomen die een 
significante invloed hebben op de vervormingscapaciteit van composiet verbindingen. 
Vervormingscapaciteit van verbindingen onder negatief buigmoment 
Voor composiet verbindingen onder negatieve buiging wordt het voorstel uit (Keller 2019) 
weergegeven in vergelijking (64), terwijl de beschouwde onderdelen samen met de relevante 
hefboomarm worden weergegeven in Figuur 142. De vervorming van de delen in trek en die in druk 
worden gegeven door Vergelijkingen (65) en (66). 
De gegeven waarden komen overeen met het gemiddelde niveau van de testresultaten. Partiële 
veiligheidsfactoren en correctiefactoren voor het ontwerpniveau worden afgeleid in (Keller, 2019). 

 
Figuur 142. Totale rotatie 𝜑HU van de composiet verbinding onder negatief buigmoment (Keller, 2019) 

𝜑G,040<A0"AC6 = Z$HIEZ'J'
p

                                                                                                            (64) 

waar: 

𝑤DP8  [mm] Vervorming van de gewapend betonnen vloer (zie vergelijking (65)) 
𝑤PqP  [mm] Vervorming van de kolomlijf in druk (zie Vergelijking (66)) 
𝑧 [mm] Afstand tussen het drukpunt en het zwaartepunt van de 

wapeningsstaven, zie Figuur 142 
• 𝑤DP8 = 𝜀*! ∙ 𝜅 ∙ 𝑙p ∙ 𝑘L                                                                                                            (65) 

 
waar: 

𝜀P* [%] Uiterste rek van de stalen wapeningsstaaf 

𝜅 = 0,49 ∙
𝜌N,OR

𝑓DJ@
N,VW ∙ 𝑑X

N,YZ 
[-] Factor voor de overweging van de verschillende 

beïnvloedende factoren 

ρ [%] Versterkingsverhouding 

 



 

205 
 

𝑙[ = 0,9 ∙ D
ℎD$I
2 + aE 

[mm] Lengte van de uitrekking van de staalwapening 
(aan één zijde van de verbinding) 

ℎD$I [mm] Hoogte van het kolomprofiel 

a [mm] Afstand van de eerste stiftdeuvel tot de 
kolomflens 

𝑘Q = T1,00		0,61  →%$$X	>*X]	^,=^I]	TX^D_J→	%$$X	`]a^J=]%]	@$@]`J 

 

[-] Factor die rekening houdt met de 
belastingsgevallen 

• 𝑤PqP =
LK,L
-

p∙=HMH∙-
∙ 𝛿*/!                                                                                                                 (66) 

 
waar: 

𝑀H,*U  [kNm] • Uiterste momentweerstand van de verbinding 

𝑧 [mm] Hefboomarm 

𝑘bcb = 0,7 ∙ 𝑏]GG,D,ED ∙
𝑡ED
𝑑D

 [mm] Stijfheidscoëfficiënt voor CWC volgens EN 1993-1-8 

𝛿P@* = 1,12 ∙ 10W ∙ 𝜀P@*+,VO [-] Factor voor het in aanmerking nemen van de rek van 
de gewapend betonnen vloerplaat onder trek 

𝜀P@* = D
𝑤AbS
𝐼d

E [-] Rek van de gewapende betonplaat onder trek 

 

Vervormingscapaciteit van verbindingen onder positief buigmoment 
De vervormingscapaciteit van verbindingen onder positieve buiging wordt gegeven door vergelijking 
(67) en de beschouwde componenten met de relevante hefboomarm zijn weergegeven in Figuur 143.  

 

Figuur 143. Totale rotatie 𝜑He van de composiet verbinding onder positieve buigmoment (Keller, 2019) 

𝜑G,040<A.E = ZI
p

                                                                                                                                       (67) 
waar: 

𝑤S =
Y𝑡]> + 𝑡DGZ ∙ 𝑓)

𝐸 ∙ 𝛿>I,S 
[mm] Vervorming van het stalen deel van de 

verbinding onder trek 

𝛿>I,S = 𝑎 ∙ 1,07 ∙ 10UW ∙ ℎ- ∙ =𝑚, ∙ J
𝑑-
𝑡]>
K
V

∙ J
𝑚
𝑡DG
K
R,Z

∙ J
𝑓*-
𝑓)
K
+,Z

 

[-] Factor rekening houdend met de verschillende 
beïnvloedende parameters 

𝑎 = T1,000,65  %$$X	PJ^^I
%$$X	D$@>$P=]J 

[-] Factor voor volledig stalen of composiet 
verbindingen 

z [mm] Hendelarm - afstand tussen het midden van de 
drukzone en de boutrij op trek 

mx [mm] Verticale afstand tussen bout en liggerflens 
m [mm] Horizontale afstand tussen bout en liggerlijf 
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Als alternatief stelt (Duarte da Costa 2018) een analytische procedure voor de voorspelling van de 
uiterste rotatiecapaciteit van composiet verbindingen die worden onderworpen aan positieve 
momenten met de activering van S500B-wapeningsstaven. 
De eerste stap bestaat uit het bepalen van de uiterste esmu  en de vloeirekken esmy van de gewapende 
betonnen component, aangezien het verstijvingseffect op trek een niet te verwaarlozen rol speelt in 
de rekcapaciteit van de component "wapeningsstaven op trek". Daarom worden in Figuur 144 
ontwerptabellen gegeven om op eenvoudige wijze esmu en esmy te bepalen. Deze grafieken zijn gegeven 
in functie van betonklasse en effectieve wapeningsverhouding reff. Om esmu en esmy te bepalen met 
behulp van deze grafieken moeten de volgende stappen worden gevolgd: 
1. Bereken de effectieve wapeningsverhouding reff rekening houdend met de effectieve oppervlakte 

Ac,eff  van beton rond de langswapening volgens (EN 1992-1-1, 2005), Figuur 7.1 en leid de eerste 
scheurspanning ssr1 met de bovenste grafiek in Figuur 144. 

2. Vermenigvuldig de eerste scheurspanning ssr1 verkregen in de vorige stap met de factor kb die gelijk 
is aan kc zoals gedefinieerd in punt 7.4.2(1) van (EN 1994-1-1 2004). Deze factor houdt rekening 
met de lineaire spanningsverdeling in de doorsnede vóór de scheurvorming. Bepaal op basis 
hiervan de uiterste rekgrens ssmu van het gewapend betonelement met de grafiek van Figuur 144. 
Bepaal op dezelfde grafiek de rekgrens ssmy van het gewapend betonelement. 

In de tweede stap wordt de effectieve scharnierlengte L berekend: 𝐿G =
Y'
5
+ 𝑛 ∙ 2 ∙ ∅

c.[∙tNOO
 

met: 
• hc is kolomhoogte; 
• n = 1.5 for 1.0% ≤ reff ≤ 1.6%; 2.5 for 1.6% < reff ≤ 1.9%; 3.5 for 1.9% < reff ≤ 2.2%; 4.5 for 2.2% 

< reff ≤ 2.9%; 5.5 for 2.9% < reff ≤ 3.5%; 
• ∅ is de diameter van de wapening 

In de laatste stap wordt de rotatiecapaciteit van de vebinding berekend met de volgende vergelijking 
door de in de twee vorige stappen verkregen waarden toe te passen: 

 ∅! = ²𝜀*/!.
ℎ&
2
+
𝜀*/! + 𝜀*/#

2
. (𝐿G −

ℎ&
2
)³ .

1
ℎ'

 (68) 

met hr de interne hefboomarm tussen drukpunt en wapeningslaag. 
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Figuur 144. Ontwerphulpmiddel om de rotatiecapaciteit van composietverbindingen te bepalen volgens 

(Duarte da Costa, 2018) 

A.4 Weerstand van op trek belaste verbindingen 
In deze bijlage worden regels gegeven voor de voorspelling van de axiale weerstand van scharnierende 
verbindingen, verbindingen met niet-volledige sterkte en kolomstuiken. 

A.4.1 Scharnierende verbinding belast op trek 
Specifieke ontwerpbladen voor het afleiden van de weerstand van veelgebruikte eenvoudige 
verbindingsconfiguraties zijn opgesteld in (Jaspart et al., 2009) als onderdeel van Europese 
ontwerpaanbevelingen; in het bijzonder worden regels gegeven voor de voorspelling van de uiterste 
axiale weerstand van deze verbindingen. Er moet echter op worden gewezen dat hun toepassing strikt 
beperkt is tot verbindingen die voldoen aan de minimumvereisten op het gebied van ductiliteit, zoals 
vermeld in paragraaf 2.2. 

A.4.1.1 Algemene gegevens voor verbindingen met kopplaat, finplaat en 
hoekprofielen 

• Voor de bouten: 
n aantal bouten 
A Schachtdoorsnede 
As Spanningdoorsnede 
d Nominale boutdiameter  
d0 Gatdiameter  
fu,b Treksterkte van de bout 
fy,b Vloeisterkte van de bout 
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• Voor de lassen: 
a Keeldoorsnede 
bw Correctiefactor, afhankelijk van de treksterkte van het moedermateriaal 

 
• Voor verbonden elementen: 

t plaatdikte (tcf is de dikte van de kolom lijf,  tcw is de dikte van de kolomlijf en tbw van de 
liggerlijf) 

tw Lijfdikte 
Ab,v Afschuifoppervlak van de verbonden ligger 
Ab,v,net Netto-afschuifoppervlak van de verbonden ligger. 
fu Treksterkte van de stalen elementen (index bw for beam web, cf and cw for respectively 

column flange and web) 
fy Vloeisterkte van de stalen elementen (index bw staat voor liggerlijf, cf and cw staan voor de 

kolomflens en lijf, respectievelijk) 
 

• Partiële veiligheidsfactoren: 
gM0 Weerstand van elementen en doorsneden; gelijk aan 1,0 
gM2 Weerstand van bouten, Weerstand van lassen, Stuikweerstand van platen; gelijk aan 1,25 

       
• Belasting: 

VEd Dwarskracht uitgeoefoend op de verbinding 
 

• Weerstand: 
VRd Afschuifweerstand van de verbinding 
Fv.Rd Rekenwaarde van de afschuifweerstand 

A.4.1.2 Annotaties voor verbindingen met kopplaten 
hp Hoogte van de kopplaat  
tp Dikte van de kopplaat 
Av Afschuifoppervlak van de kopplaat 
Avnet Netto-afschuifoppervlak van de kopplaat 
fyp Vloeisterkte van de kopplaat 
n1 Aantal horizonlate rijen 
n2 Aantal vertical rijen 
e1 eindafstand: afstand van het middelpunt van een gat voor een verbindingsmiddel naar de 

dichtstbijzijnde rand, gemeten in de richting van de krachtsoverdracht. 
e2 eindafstand: afstand van het middelpunt van een gat voor een verbindingsmiddel naar de 

dichtstbijzijnde rand, gemeten loodrecht op de richting van de krachtsoverdracht, 
p1 Steek tussen de middelpunten van verbindingsmiddelen in eenzelfde rij in de richting van de 

krachtsoverdracht 
p2 Steek gemeten loodrecht op de richting van de krachtsoverdracht tussen twee naburige rijen 

van verbindingsmiddelen. 
mp Afstand tussen de bouten en de been van de lasnaad die de kopplaat met het lijf van de ligger 

verbindt (definitie volgens to EN 1993-1-8) 
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Figuur 145. Kopplaat annotaties 

A.4.1.3 Annotaties voor verbindingen met lipplaat 

 
Figuur 146. Lippaat annotaties 

 
hp Hoogte van de lipplaat 
tp Dikte van de lipplaat 
Av Afschuifoppervlak van de lipplaat 
Avnet Netto-afschuifoppervlak van de lipplaat 
fyp Vloeisterkte van de lipplaat 
n1 Aantal horizontale rijen 
n2 Aantal verticale rijen  
e1 eindafstand: afstand van het middelpunt van een gat voor een verbindingsmiddel naar de 

dichtstbijzijnde rand, gemeten in de richting van de krachtsoverdracht. (Lipplaat) 
e2 eindafstand: afstand van het middelpunt van een gat voor een verbindingsmiddel naar de 

dichtstbijzijnde rand, gemeten loodrecht op de richting van de krachtsoverdracht, (lipplaat) 
e1b eindafstand: afstand van het middelpunt van een gat voor een verbindingsmiddel naar de 

dichtstbijzijnde rand, gemeten in de richting van de krachtsoverdracht. (liggerlijf) 

tp

t

a

e1
p1

e2S

p1
e1

e2mp

p2'

e1
p1

e1
p1

p2' e2Sp2
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t
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e2b eindafstand: afstand van het middelpunt van een gat voor een verbindingsmiddel naar de 
dichtstbijzijnde rand, gemeten loodrecht op de richting van de krachtsoverdracht,(liggerlijf) 

p1 Steek tussen de middelpunten van verbindingsmiddelen in eenzelfde rij in de richting van de 
krachtsoverdracht 

p2 Steek gemeten loodrecht op de richting van de krachtsoverdracht tussen twee naburige rijen 
van verbindingsmiddelen. 

I Traagheidsmoment van de boutgroep 

A.4.1.4 Annotaties voor de verbindingen met  hoekprofielen 

 
 

 
Figuur 147. Hoekprofielen annotaties 

hc Hoogte van het hoekprofiel 
tc Dikte van het hoekprofiel 
Av Afschuifoppervlak van het hoekprofiel 
Avnet Netto-afschuifoppervlak van het hoekprofiel 

 
Verbonden ligger 

dsb Nominale diameter van de boutschacht 
d0sb Gatdiameter 
nb Aantal bouten 
n1b Aantal horizontale rijen 
n2b Aantal verticale rijen 
e1b eindafstand: afstand van het middelpunt van een gat voor een verbindingsmiddel naar de 

dichtstbijzijnde rand, gemeten in de richting van de krachtsoverdracht. (hoekprofiel) 
e2b eindafstand: afstand van het middelpunt van een gat voor een verbindingsmiddel naar de 

dichtstbijzijnde rand, gemeten loodrecht op de richting van de krachtsoverdracht. 
(hoekprofiel)  

p1b Steek tussen de middelpunten van verbindingsmiddelen in eenzelfde rij in de richting van de 
krachtsoverdracht 

e2bb e2b

tC

e2SS

p1S
e1S

e1bb

e1bb

p1S
e1S

tC

z

e2S e22S

tC

e2bb e2bp2b e1bb

e1bb

e1S
p1S
p1S
e1S

e2SS

e2S p2S

z

e22S
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p2b Steek gemeten loodrecht op de richting van de krachtsoverdracht tussen twee naburige rijen 
van verbindingsmiddelen. 

e2bb eindafstand: afstand van het middelpunt van een gat voor een verbindingsmiddel naar de 
dichtstbijzijnde rand, gemeten loodrecht op de richting van de krachtsoverdracht (liggerlijf) 

e1bb eindafstand: afstand van het middelpunt van een gat voor een verbindingsmiddel naar de 
dichtstbijzijnde rand, gemeten in de richting van de krachtsoverdracht (Liggerlijf) 

z hefboomsarm 
I Traagheidsmoment van de boutgroep 

 
Kolom/ligger 

ds Nominale diameter van de boutschacht 
d0s Gatdiameter 
ns Aantal bouten  
n1s Aantal horizontale rijen  
n2s Aantal verticale rijen 
e1s eindafstand: afstand van het middelpunt van een gat voor een verbindingsmiddel naar de 

dichtstbijzijnde rand, gemeten in de richting van de krachtsoverdracht (Hoekprofiel)  
e2s eindafstand: afstand van het middelpunt van een gat voor een verbindingsmiddel naar de 

dichtstbijzijnde rand, gemeten loodrecht op de richting van de krachtsoverdracht 
(hoekprofiel)  

p1s Steek tussen de middelpunten van verbindingsmiddelen in eenzelfde rij in de richting van de 
krachtsoverdracht 

p2s Steek gemeten loodrecht op de richting van de krachtsoverdracht tussen twee naburige rijen 
van verbindingsmiddelen. 

e2ss eindafstand: afstand van het middelpunt van een gat voor een verbindingsmiddel naar de 
dichtstbijzijnde rand, gemeten loodrecht op de richting van de krachtsoverdracht (verbonden 
element) 

e22s Afstand tussen de interne bout en liggerlijf 
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A.4.1.5 Weerstand van de verbindgen met kopplaten 
 

BEZWIJKMECHANISME TOETSING 

Trekweerstand van de bout 
 Nu 1 =  n Bt,u              met:        Bt,u = /gMu 
Kopplaat op buiging  Nu 2 = min ( Fhp,u,1; Fhp,u,2 ) 

              Fhp,u,1 =  

              Fhp,u,2 =  

               where         np = min ( e2; 1,25 mp ) 

                                  mu.p =  

                                   leff.p1 = leff.p2 = hp 
(meestal veilige waarde; zie EC3 - tabel met effectieve lengten voor 
kopplaat, geval "Boutrij in het uitstekende deel ter plaatse van de 
op trek belaste liggerflens " - voor nauwkeurige waarden; de 
effectieve de in de tabel gegeven lengten moeten echter met een 
factor 2 worden vermenigvuldigd voordat ze in de twee 
bovenstaande uitdrukkingen worden ingevoerd)  
                                     

Verbonden element op 
buiging 

Nu 3 =  
zie EN 1993-1-8 voor kolomflenzen (vervangen van Bt.Rd door 
Bt,u, fy door fu and gM0 door gMu). 
 

Liggerlijf op trek Nu 4 = tw hp /gMu 

Lassen Om voldoende vervormingscapacitiet te bezitten moeten de lassen 
sterkte zijn dan het moedermateriaal( zie hoofdstuk 2.2) 

Weerstand  
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A.4.1.6 Weerstand van verbindingen met lipplaat 

BEZWIJKMECHANISME TOETSING 

Afschuifweerstand  Nu 1 =  n Fv,u 
              met:  

                    /gMu 
• wanneer het afschuifvlak door de draad van de bout gaat 

(A is dan de trekspanningsdoorsnede As van de bout): 
— voor boutklassen 4.6, 5.6 en 8.8: αv = 0,6 
— voor boutklassen 4.8, 5.8, 6.8 en 10.9: αv = 0,5 

• wanneer het afschuifvlak door de Schacht (zonder 
draad) van de bout gaat (A is dan de brutodoorsnede 
van de bout): αv = 0,6 

Stuikweerstand  Nu 2 = n Fb,u, hor 

    waarin: /gMu 
    waarin:   

          ab = min ( )     

          k1 = min ( ) 

Lipplaat op trek 
 Nu 3 = tp hp /gMu 

Lipplaat op trek 
Netto doorsnede Nu 4 = 0,9 Anet,p  / gMu 

            met: Anet,p = tp hp – d0 n1 tp 
Stuikweestand liggerljif  Nu 5 = n Fb,u,hor 

  with: /gMu 
       where:   
             ab = min ( )     

           k1 = min ( ) 

Liggerlijf op trek 
 Nu 6 = tbw hbw /gMu 

 
Liggerlijf op trek 
Netto doorsnede Nu 7 = 0,9 Anet,bw /gMu 

            with: Anet,bw = tbw hbw – d0 n1 tbw 

Stuik van de verbonden 
elementen 

Nu 8 = 
zie EN 1993-1-8 voor kolomflenzen (vervangen van Bt.Rd door Bt,u, 
fy door fu and gM0 door gMu). 

Lassen Om voldoende vervormingscapacitiet te bezitten moeten de lassen 
sterkte zijn dan het moedermateriaal( zie hoofdstuk 2.2) 

Weerstand  
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A.4.1.7 Weerstand van de verbindingen met hoekprofielen 
De berekeningen kunnen worden toegevoegd, maar in feite zijn deze een combinatie van de hierboven 
voorgestelde formules, aangezien de twee hoeken van de profielen gemakkelijk kunnen worden 
gelijkgesteld aan een lipplaat en een kopplaat. 

A.4.2 Niet-volledig sterke op trek belaste verbindingen en kolomstuiken 
De componentenmethode kan worden toegepast om de karakterisering van verbindingen onder axiale 
krachten mogelijk te maken en in het bijzonder onder trekbelastingen, deze belastingsgeval is 
waarmee rekening moet worden gehouden bij de toepassing van, bijvoorbeeld, de methode van de 
trekbanden 
De componenten die onder axiale belastingen worden geactiveerd zijn immers vergelijkbaar met de 
componenten die onder buiging worden geactiveerd. Bijgevolg behoeft bij toepassing van de 
concepten van de componentenmethode alleen de assemblageprocedure te worden aangepast om de 
ontwerp-axiale weerstand van verbindingen te kunnen voorspellen: 

 𝑁G,D3 =q𝐹D3,<
<

 (69) 

waarbij Nj,Rd de rekenwaarde van de axiale weerstand van de beschouwde verbinding is en FRd,i is de 
rekenwaarde van weerstand van de component "i" geactiveerd onder N (EN 1993-1-8, 2005). 
Bijgevolg kan de axiale weerstand van een verbinding eenvoudig worden voorspeld door de bijdrage 
van de verschillende geactiveerde componenten bij elkaar op te tellen. Deze formule is alleen geldig 
indien aan de vervormbaarheidscriteria van paragraaf 2.2 wordt voldaan. 
Het is ook mogelijk de uiterste axiale weerstand van verbindingen te voorspellen door de 
ontwerpweerstand van de onderdelen te vervangen door hun uiterste weerstand: 

 𝑁G,! =q𝐹!,<
<

 (70) 

waarbij Nj,u de axiale weerstand is van de beschouwde verbinding en Fu, is de weerstand van het 
onderdeel "i" geactiveerd onder N verkregen door Bt.Rd  te vervangen door Bt,u, fy door fu en gM0 door  
gMu volgens de regels in (EN 1993-1-8 2005). 

A.4.3 Vereenvoudige methodes voor de karakterisering van staal en composiet 
boutverbindingen met kopplaten onder axiale krachten 

Volgens het in A.2.3 uiteengezette concept en met gebruikmaking van een reductiefactor voor de 
zuivere trekbelastingsgevallen, heeft (Rölle, 2013) een formule (op het niveau van de uiterste 
weerstand) gegeven voor de berekening van de capaciteit van de verbinding onder zuivere 
trekbelastingsgevallen:  
𝑁G,! = 𝑘G ∙ 𝑘G,8 ∙ 𝐹2,! + 𝐹DJ8,!  

waar: 

              (71) 

𝑘G = 1,95 {
𝑡C> ∙ 𝑡&) ∙ 𝑓#
𝑚 ∙ 𝑚1 ∙ 𝑓!"

|
+,5X

 
 
Correctiefactor 

 

𝑘G,8 = �d
𝑚1

3,0 ∙ 𝑑"
g ∙ d1 −

𝑚
𝑝g
�
+,5X

 
 
Reductiefactor voor de trekkracht 

 

𝐹2,! = 𝐴* ∙ 𝑓!"  Capaciteit van de bouten (breuk)  

𝐹DJ8,! = 𝐴*,DJ8 ∙ 𝑓*,! 

 

Uiterste capaciteit van de staalwapening   
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A.5 Hulpmiddelen om de repons van de SDOF systemen te 
schatten 

A.5.1 Transformatie factoren voor liggers en vloeren 
Om de respons van de SDOF systemen met elasto-plastisch gedrag te bepalen, kunnen de uiterste 
weerstand Rm, de belastingsfactoren (KL), de massafactoren (KM), de belastingsmassafactoren (KLM ), de 
veerconstante (k) en de dynamische reacties (V), voor liggers en vloeren worden bepaald met behulp 
van de volgende tabellen 
 

Tabel 66. Transformatiefactoren voor liggers en vloeren - Ligger op twee vrije/scharnierende steunpunten 
(Biggs and Biggs, 1964) 

Belastingsgevallen Spanningsbereik 𝐾P 

 𝐾Q 𝐾PQ 

𝑅R k V 
Geconcentr-
eede mass* 

Unifo-
rme 
mass 

Geconcentr-
eede mass* 

Unifo-
rme 
mass 

 

Elastisch 0.64 … 0.50 … 0.78 8𝑀S

𝐿  
384𝐸𝐼
5𝐿T  0.39R+0.11F 

Plastisch 0.50 … 0.33 … 0.66 8𝑀S

𝐿  0 0.38𝑅R+0.12
F 

 

Elastisch 1.0 1.0 0.49 1.0 0.49 4𝑀S

𝐿  
48𝐸𝐼
𝐿T  0.78R-0.28F 

Plastisch 1.0 1.0 0.33 1.0 0.33 4𝑀S

𝐿  0 0.75𝑅R-
0.25F 

 

Elastisch 0.87 0.76 0.52 0.87 0.60 6𝑀S

𝐿  
56.4𝐸𝐼
𝐿T  

0.525R-
0.025F 

Plastisch 1.0 1.0 0.56 1.0 0.56 6𝑀S

𝐿  0 0.52𝑅R-
0.02F 

* Gelijke delen van de geconcentreerde massa worden aan elke geconcentreerde belasting vastgekoppeld. 
Bron: “Design of Structures to Resist the Effects of Atomic Weapons”, U.S Army Corps of Engineers Manual EM 1110-345-
415, 1957. 
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Tabel 67. Transformatiefactoren voor balken en eenrichtingsplaten met tweezjidig vaste steunpunten (Biggs 
and Biggs, 1964) 

Belastingsgevallen Spanningsbereik 𝐾P  

𝐾!  𝐾"! 

𝑅# k kE V 
Geconcentr-
eede mass* 

Unifo-
rme 
mass 

Geconcentr-
eede mass* 

Unifo-
rme 
mass 

 

Elastisch 0.53 … 0.41 … 0.77 
12𝑀$%

𝐿  
384𝐸𝐼
𝐿&  …. 0.36R+0.14F 

Elastisch -
plastisch 0.64 … 0.50 … 0.78 

8
𝐿
(𝑀$%

+𝑀$#) 

384𝐸𝐼
5𝐿&  

307𝐸𝐼
𝐿&  0.39R+0.11F 

Plastisch 0.50 … 0.33 … 0.66 
8
𝐿
(𝑀$%

+𝑀$#) 
0 …. 0.38𝑅#+0.12F 

 

Elastisch 1.0 1.0 0.37 1.0 0.37 
4
𝐿
(𝑀$%

+𝑀$#) 

192𝐸𝐼
𝐿&  …. 0.71R-0.21F 

Plastisch 1.0 1.0 0.33 1.0 0.33 
4
𝐿
(𝑀$%

+𝑀$#) 
0 …. 0.75𝑅#-0.25F 

𝑀$% – uiterste momentweerstand bij steunpunt 
𝑀$# – uiterste momentweerstand in het middenveld 
* Geconcentreerde massa wordt op één lijn gebracht met de geconcentreerde belasting. 
Bron: “Design of Structures to Resist the Effects of Atomic Weapons”, U.S Army Corps of Engineers Manual EM 1110-345-415, 1957. 

 
Tabel 68. Transformatiefactoren voor balken en eenrichtingsvloerplaten met vaste en scharnierende 

steunpunten (Biggs and Biggs, 1964) 

Belastingsgevallen Spanningsbreiek 𝐾P  
𝐾! 𝐾"! 

𝑅# k kE V 
Concentr
. mass* 

Unifor
m mass 

Concentr
. mass* 

Unifor
m mass 

 

Elastisch 0.5
8 

… 0.45 … 0.78 
8𝑀$%

𝐿  
185𝐸𝐼
𝐿&  

160𝐸𝐼
𝐿&  

V1 = 0.26R+0.12F 
V2 = 0.43R+0.19F 

Elastisch -plastisch 
0.6
4 … 0.50 … 0.78 

4
𝐿
(𝑀$%

+ 2𝑀$#) 

384𝐸𝐼
5𝐿&  

V = 
0.39R+0.11F±𝑀$%/𝐿 

Plastisch 0.5
0 

… 0.33 … 0.66 
4
𝐿
(𝑀$%

+ 2𝑀$#) 
0 

V = 
0.38𝑅#+0.12F±

𝑀$%/𝐿 

 

Elastisch 1.0 1.0 0.43 1.0 0.43 
16𝑀$%

3𝐿  
107𝐸𝐼
𝐿&  

106𝐸𝐼
𝐿&  

V1 = 0.25R+0.07F 
V2 = 0.54R+0.14F 

Elastisch -plastisch 1.0 1.0 0.49 1.0 0.49 
2
𝐿
(𝑀$%

+ 2𝑀$#) 

48𝐸𝐼
𝐿&  

V = 0.78R-
0.28F±𝑀$%/𝐿 

Plastisch 1.0 1.0 0.33 1.0 0.33 
2
𝐿
(𝑀$%

+ 2𝑀$#) 
0 

V = 0.75𝑅#-
0.25F±𝑀$%/𝐿 

 

Elastisch 0.8
1 

0.67 0.45 0.83 0.55 
6𝑀$%

3𝐿  
132𝐸𝐼
𝐿&  

122𝐸𝐼
𝐿&  

V1 = 0.17R+0.17F 
V2 = 0.33R+0.33F 

Elastisch -plastisch 0.8
7 

0.76 0.52 0.87 0.60 
2
𝐿
(𝑀$%

+ 3𝑀$#) 

56𝐸𝐼
𝐿&  

V = 0.525R-
0.025F±𝑀$%/𝐿 

Plastisch 1.0 1.0 0.56 1.0 0.56 
2
𝐿
(𝑀$%

+ 3𝑀$#) 
…. V = 0.52𝑅#-

0.02F±𝑀$%/𝐿 

𝑀$% – uiterste momentweerstand bij steunpunt 
𝑀$# – uiterste momentweerstand in het middenveld 
* Geconcentreerde massa wordt op één lijn gebracht met de geconcentreerde belasting. 
Bron: “Design of Structures to Resist the Effects of Atomic Weapons”, U.S Army Corps of Engineers Manual EM 1110-345-415, 1957. 
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A.5.2 Maximale doorbuiging en maximale reactietijd voor elastio-plastische SDOF 
systemen 

Om de respons van het SDOF-systeem met elasto-plastisch gedrag te bepalen, moet de vereiste 
vervormbaarheid μ, gegeven door de verhouding ym/ye , als functie van td/Tn, als een reeks van  
Rm/Fm krommen 

 
Figuur 148. Maximale doorbuiging (a) en maximale reactietijd (b) van elasto-plastisch SDOF systeem voor 

driehoeksbelasting (DoD, 2008) 

  
Figuur 149. Maximale doorbuiging (a) en maximale reactietijd (b) van elasto-plastisch SDOF systeem voor 

rechthoekige belasting (DoD, 2008) 
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Figuur 150. Maximale doorbuiging (a) en maximale reactietijd (b) van elasto-plastisch SDOF systeem 

voorgeleidelijk aangebrachte belasting 

 

  
Figuur 151. Maximale doorbuiging (a) en maximale reactietijd (b) van elasto-plastisch SDOF systeem voor 

driehoekige pulsbelasting 
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Figuur 152. Maximale respons van het elastische één vrijheidsgraad systeem bij geleidelijk aangebrachte 
belasting (a), bij rechthoekige belasting (b) en bij driehoekige belasting (c) 

A.6 Vereenvoudige analyitische methode voor 3D constructies 
met scharnierende verbindingen 

De formules die in paragraaf 5.3.2.2. voor het voorspellen van de membraankrachten en de vereiste 
rotatie ter hoogte van de verbindingen van 2D constructies uitgaande van een oneindig stijf 
membraaneffect afkomstig van de plaat kunnen met kleine aanpassingen worden uitgebreid naar 3D 
constructies. Voor 3D constructies wordt het deelsysteem in Figuur 153 beschouwd. 

 
Figuur 153. Subsysteem voor 3D constructies 

Voor dit subsysteem kan de respons opnieuw worden voorspeld met behulp van de 
evenwichtsvergelijkingen en de uitdrukking van de verplaatsingscompatibiliteit. In dit systeem moeten 
vier onbekenden worden bepaald: Tbeam,1, Tbeam,2, q1 en q2. De verkregen stelsels van vergelijkingen 
staan in Tabel 69. 
 

Tabel 69. Stelsel vergelijkingen voor 3D constructies met scharnierende verbindingen  

 3D constructies met scharnierende verbindingen 

Ver. 1 
𝑁<,<
𝑛*2

= 2. 𝑇"C0/,7. sin 𝜃7 +2. 𝑇"C0/,5. sin 𝜃5 

 

Ver. 2 𝑇"C0/,7 =
1 − cos 𝜃7
cos 𝜃7

. 𝐸. 𝐴7 

Ver. 3 𝑇"C0/,5 =
1 − cos 𝜃5
cos 𝜃5

. 𝐸. 𝐴5 

Ver. 4 𝐿+,7. tan 𝜃7 = 𝐿+,5. tan 𝜃5 
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waarbij de geometrische parameters zijn gedefinieerd in Figuur 153, Tbeam,1 en Tbeam,2 de trekkrachten 
in de liggers in beide richtingen zijn, A1 en A2 de doorsnede van de liggers in beide richtingen zijn 

A.7 Geavanceerde analytische aanpak 
Een meer algemene en gedetailleerde analytische benadering is ontwikkeld en gepresenteerd in 
(Huvelle et al., 2015). Dit model maakt de voorspelling mogelijk van de respons van een 2D- raamwerk 
met eenvoudige, niet-volledig of volledig sterke verbindingen wanneer membraankrachten worden 
ontwikkeld binnen het direct getroffen deel tijdens een kolomverliesscenario. 
Het model is gebaseerd op de definitie van een subconstructie en op de karakterisering daarvan door 
middel van een analytische formule (zie Figuur 154), waarbij de volgende veronderstellingen worden 
gehanteerd: 

• er wordt uitgegaan van een progressief (statisch) kolomverlies; 
• de scharnieren kunnen ontstaan in de doorsneden van de ligger of in de verbindingen tussen 

de ligger en de kolommen; 
• alle kolommen zijn van een uniek type dwarsdoorsnede, en hetzelfde geldt voor de liggers; 
• er wordt alleen rekening gehouden met het verlies van interne kolommen (d.w.z. kolommen 

die niet op de hoeken staan); 
• in de rest van de constructie, het indirect getroffen deel genoemd, treedt vloeien niet op 

(d.w.z. het gedrag ervan wordt verondersteld oneindig elastisch te zijn). 

Het effect van het indirect getroffen deel op de respons van het direct getroffen deel wordt 
gesimuleerd door horizontale veren aan weerszijden van elke verdieping, gekarakteriseerd door een 
stijfheid KH (aangezien wordt aangenomen dat het gedrag van het indirect getroffen deel volledig 
elastisch is, is voor de karakterisering ervan slechts een stijfheid vereist). In het voorgestelde model is 
een van de belangrijkste parameters die de respons van de subconstructie beïnvloeden, het gedrag 
van de vloeiende zone die eerst onder buigmoment verschijnt en vervolgens belast wordt op moment 
en axiale kracht terwijl de kettinglijn belasting zich ontwikkelt. Deze vloeiende zones worden 
gesimuleerd door een meerlagen veermodel zoals weergegeven in Figuur 154 met aan elke veer 
toegekende elastisch- perfect plastische gedragswetten. Het gebruik van dit veermodel maakt het 
mogelijk situaties te beschouwen waarin de vloeiende zones zich ontwikkelen in doorsneden van 
liggers of op het niveau van ligger-kolomverbindingen, met gebruikmaking van de principes van de 
componentenmethode. 
Het voorgestelde analytische model bestaat uit het oplossen van een stelsel van N vergelijkingen met 
N onbekenden, gedefinieerd in Tabel 70. Deze vergelijkingen zijn afgeleid met behulp van de statische 
en de kinematische theorieën, d.w.z. het uitdrukken van het evenwicht van het systeem en de 
compatibiliteit van de verplaatsingen. Dit stelsel van vergelijkingen is gemakkelijk wiskundig op te 
lossen. Met behulp van het model kunnen de volgende resultaten worden verkregen: 

• Verticale verplaatsing - u, in het bijzonder: 
o de maximale verplaatsing, en; 
o de remanente verplaatsing 

• Vervormingen ter hoogte van de vloeizone; 
• Horizontale doorbuiging van het IAP; 
• Interne krachten in het systeem. 
• Internal forces in the system. 
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Tabel 70. Stelsels van vergelijkingen en onbekenden voor het analytische model (Huvelle et al., 2015) 

 
waar: 

• de geometrische parameters zijn gedefinieerd in Figuur 154; 
• nst is het aantal verdiepingen in het direct getroffen deel; 
• Fi is de axiale kracht in elke veer van de veermodellen; 
• di is de uitrekking van elke veer van de veermodellen; 
• FH is de trekkracht die wordt uitgeoefend op het niveau van de vloeizones 
• M is het moment ter hoogte van de zones waar de rek optreedt; 
• dH,l en dH,r zijn respectievelijk de uitrekking van de horizontale veer links en rechts van elke 

verdieping; 
• Sl en Sr zijn respectievelijk de flexibiliteitscoëfficiënten van het indirect getroffen deel links en 

rechts van elke verdieping (deze coëfficiënten kunnen worden verkregen door een lineaire 
elastische analyse uitgevoerd op het indirect getroffen deel - voor meer details zie (Huvelle et 
al., 2015)); 

• P is de verticale belasting die door elke verdieping wordt gedragen ter hoogte van de verloren 
kolom  

• Ptot is de belasting die geassocieerd is met het kolomverlies 
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Figuur 154. Definitie van de subconstructie (Huvelle et al., 2015)  

In (Kulik, 2014) en (Ghimire, 2016) is aangetoond hoe dit model kan worden uitgebreid tot 3D- 
constructie die zijn opgebouwd uit lineaire staven. De uitbreiding van het analytische model bestaat 
uit de respons van een 3D-constructie te beschouwen als de som van de respons van twee 2D-frames 
die elkaar snijden ter hoogte van de verlieskolom, zoals geïllustreerd in Figuur 155, en de compatibiteit 
van de verplaatsing uit te drukken op het punt van kolomverlies. 

 
Figuur 155. Superpositie van de longitudinale en transversale raamwerk respons om de 3D respons te verkrijgen 

(Jacques, 2019) 

Het direct getroffen deel wordt gecontroleerd op de spanningen- en vervormingen toestanden die uit 
het analytische model voor de maximale verplaatsing voortvloeien. Zoals vermeld in paragraaf 5.1 
naast de buigende momenten ook drukkrachten in de liggers op de bovenste niveaus van het direct 
getroffen deel. In sommige gevallen moeten dus de liggers op de bovenste niveaus als ligger-
kolommen op stabiliteit worden gecontroleerd. 
Ook zijn in het analytische model geen vervormingsgrenzen opgenomen. Bijgevolg moet de 
vervormingscapaciteit van de verschillende doorbuigingszones van het DAP worden gecontroleerd 
voor de maximale verticale doorbuiging die met het analytische model wordt verkregen wanneer Ptot 
gelijk is aan Nini (zie punt 5.3.2). 
Het indirect getroffen deel moet ook worden gecontroleerd op de spanningen en 
vervormingenstoestanden die verband houden met de maximaal waargenomen verplaatsing, d.w.z. 
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wanneer wordt aangenomen dat de kolom volledig is verwijderd. Wanneer de interne krachten aan 
de uiteinden van sub-constructie model bekend zijn, kunnen de interne krachten in het IAP worden 
voorspeld door op het IAP de belastingen aan de uiteinden van elke bouwlaag van de sub-constructie 
toe te passen. De controle van het IAP wordt dan uitgevoerd volgens Eurocode 3 en/of Eurocode 4. 
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de kolommen in de nabijheid van de verloren kolom, 
die extra axiale drukkrachten maar ook buigmomenten opvangen als gevolg van de ontwikkeling van 
de membraankrachten in het systeem. Ook de verbindingen aan de uiteinden van de liggers van het 
IAP moeten worden gecontroleerd, aangezien deze worden blootgesteld aan extra axiale krachten in 
verband met de ontwikkeling van de membraankrachten in het DAP (zie paragraaf 2.2.2). 
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De constructieve robuustheid voor de beperking van progressieve 
instorting is een specifieke veiligheidsaspect die nu in moderne codes 
en normen, zoals de Eurocodes, wordt behandeld, die bijzondere zorg 
vereist van alle professionals die bij de bouwsector betrokken zijn, o.a. 
architecten, ontwerpers, constructeurs, controleurs en verzekerings-
managers. Het belang van een robuust ontwerp is erkend door rampen 
die de wereld hebben getroffen, zoals de instorting van de Twin Towers 
in New York City op 11 september 2001, en de behoefte aan praktische 
richtlijnen is hierdoor aangewakkerd. De praktische richtlijnen die 
bestemd zijn voor de verschillende bouwprofessionals en betrekking 
hebben op specifieke gebruiks- en risicosituaties voor gebouwen 
dragen bij tot het opbouwen van vertrouwen in de veiligheid van staal- 
en composietconstructies. 
De afgelopen decennia is met name in Europa en de Verenigde Staten 
een aanzienlijk aantal onderzoeksprojecten op het gebied van de 
constructieve respons van staal- en composietgebouwen onder 
verschillende buitengewone belastingsomstandigheden (botsing, 
brand, aardbeving...) voortgezet. Uit deze recente wetenschappelijke 
studies zijn verschillende ontwerpbenaderingen voorgesteld om de 
progressieve instorting te beperken, rekening houdend met het volledi-
ge potentieel van materialen die in staal- en composietconstructies 
worden gebruikt.

Het doel van het project " Beperking van het risico van progressieve 
instorting in stalen en composiet draagconstructies - FAILNOMORE " is 
om de kennis die in het bovengenoemde onderzoek is ontwikkeld te 
bundelen en om te zetten in praktische aanbevelingen en richtlijnen. De 
reeks praktische en gebruikersvriendelijke ontwerprichtlijnen die in het 
project worden overwogen, is gericht op staal- en composietconstruc-
ties die worden blootgesteld aan niet-geïdentificeerde dreigingen en 
geïdentificeerde dreigingen zoals botsingen, explosies, brand en aard-
bevingen; tevens wordt verwezen naar de beschikbare normatieve 
documenten - zodat deze op zich een gemeenschappelijk Europese 
ontwerpmethodologie vormen. Het project werd voor 24 maanden 
(vanaf juli 2020) gefinancierd door het Fonds voor onderzoek inzake 
kolen en staal (RFCS) in het kader van subsidieovereenkomst nr. 899371.
De ontwikkelde ontwerprichtlijnen worden gepromoot door het opstel-
len van een ontwerphandleiding die beschikbaar wordt gesteld in het 
Engels, Portugees, Duits, Italiaans, Roemeens, Tsjechisch, Pools, Neder-
lands, Spaans en Frans en die vóór eind juni 2022 via nationale work-
shops in 11 Europese landen zal worden gepresenteerd.
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