
 
 

Voorwoord 

Deze scriptie is geschreven in het kader van de deelname van de Universiteit Gent aan de Solar De-

cathlon, een wedstrijd georganiseerd door het U.S. Department of Energy voor het bouwen van pas-

siefwoningen op zonne-energie. Er nemen 20 teams aan deel van over heel de wereld waarvan team 

Belgium het enige team uit Europa is dat geselecteerd werd. De woning waarmee team Belgium deel-

neemt is de E-cube, een betaalbare doe-het-zelf woning op zonne-energie. Het deel uitmaken van het 

team dat de E-cube heeft ontworpen en gebouwd is een zeer leerrijke ervaring geweest. Er is veel tijd 

en werk aan dit project besteed, maar de realisatie van het gebouw heeft veel voldoening gegeven. 

Ook de deelname aan de wedstrijd in Washington D.C. zal een hele ervaring zijn. 

Ten eerste wil ik mijn promotor professor Steven Van Dessel bedanken om aan dit project te mogen 

deelnemen en voor de begeleiding van deze scriptie. Rolf van Steenwegen en Klaas de Rycke wil ik 

bedanken voor hun begeleiding van het structurele ontwerp en de structurele berekeningen. Voor het 

uitvoeren van enkele proeven in het Labo Magnel wil ik professor Jan Belis bedanken en ook het per-

soneel van het labo dat steeds zeer vriendelijk en hulpvaardig is geweest. 

Verder wil ik Marc de Kooning bedanken voor de algemene leiding van het ontwerp van de E-cube en 

voor de hulp bij het om maat slijpen van een aantal kolommen voor de laboproeven. Voor de informa-

tie en specificaties van de Stow structuur wil ik André Bocket van Stow International nv bedanken. 

Voor het vervoer van een aantal kolommen naar het Labo Magnel wil ik Jasper De Bock bedanken die 

deze 2,25 m lange profielen juist in zijn auto heeft kunnen passen. 

Tenslotte wil ik mijn vader Gaston Wuyts en ook Karel Vancoppenolle bedanken voor het nalezen van 

deze scriptie en het verbeteren van zinsconstructies en de taalfouten. 
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I. INLEIDING 
De Solar Decathlon is een wedstrijd georganiseerd door het U.S. Department of Energy. Zij daagt 20 

teams uit om een op zonne-energie werkende woning te ontwerpen, bouwen en bewonen die betaal-

baar, energie-efficiënt en mooi is. De winnaar van de competitie is het team dat de beste combinatie 

maakt van kosteneffectiviteit, aantrekkelijkheid voor de consument en design met een optimale ener-

gieproductie en efficiënt gebruik ervan. Het team van de Universiteit van Gent werd geselecteerd voor 

de Solar Decathlon 2011 met het ontwerp van de E-cube. De E-cube is een betaalbare doe-het-zelf kit 

voor een ecologische door zonne-energie aangedreven woning, prefabriceerbaar in de fabriek en 

zonder speciale technische kennis te monteren. 

II. ONTWERP VAN DE STRUCTUUR 
Om te voldoen aan het doe-het-zelf concept moet de structuur worden samengesteld als een bouwkit 

die gemakkelijk te monteren is zonder speciale kennis of gereedschappen. Daarom werd er als dra-

gende structuur gekozen voor een standaard paletrekkensysteem van de firma Stow. Dit systeem 

bestaat uit relatief lichtgewicht koudgewalste stalen balken en kolommen die voorzien zijn van een 

eenvoudig verbindingssysteem zodat de structuur gemakkelijk gemonteerd kan worden. Bij het eerste 

ontwerp werden er windverbanden gebruikt om de laterale stabiliteit te verzekeren. Later werd het 

duidelijk dat er stijve structureel geïsoleerde panelen gebruikt zouden worden als gevel- en dakafwer-

king. Daarom werd het ontwerp bestudeerd met en zonder windverbanden 

De Stow structuur steunt op de structureel geïsoleerde panelen waaruit de vloer van de het gelijk-

vloers is op gebouwd. De Solar Decathlon regels stellen dat de funderingen zo ontworpen moeten 

worden dat hoogte variaties in het terrein tot 45,7 cm opgevangen worden. Hiervoor wordt onder de 

vloer een frame van u-profielen, ondersteunt door schaarkrikken, aangebracht. De krikken maken het 

mogelijk het frame waterpas te zetten op elke willekeurige ondergrond. Daarna kunnen de panelen 

van het gelijkvloers en de rest van de structuur op dit frame geplaatst worden. 

III. BEREKENINGEN 

Het structureel ontwerp werd gemaakt volgens de Eurocodes en houdt rekening met de Solar Deca-

thlon regels. Deze aanpak werd goedgekeurd door de wedstrijdorganisatie. In de eerste ontwerpfasen 

werd de structuur gemodelleerd in Powerframe. Later werd er overgestapt op Scia Engineer, een wat 

meer gesofisticeerd programma voor structurele analyses. Om de resultaten van de software te verifi-

eren werden er enkele handmatige berekeningen uitgevoerd. De draagkracht en doorbuiging van de 

structureel geïsoleerde panelen werd bepaald door gebruik te maken van het Kreuzinger model.  

 



 
 

IV. EXPERIMENTELE TESTEN 

Als deel van het structureel ontwerp werden er enkele experimentele testen uitgevoerd als aanvulling 

op het ontwerp door berekening. De weerstand tegen horizontale lasten (t.g.v. windbelasting op het 

gebouw) van een schaarkrik werd getest. Verder werd de knikweerstand van een ongeschoorde Stow 

kolom getest om te bekijken wat de invloed is van de perforaties in de kolom. 

V. RESULATEN 

Het ontwerp met de structureel geïsoleerde panelen en zonder windverbanden werd goedgekeurd na 

de berekeningen in Scia Engineer en de manuele berekeningen van de panelen volgens het Kreuzin-

ger model. De experimentele testen op de schaarkrikken geven aan dat deze onvoldoende weerstand 

bieden tegen horizontale krachten wanneer ze omhoog gedraaid zijn. Daarom werd het minimum aan-

tal niet-uitgedraaide krikken bepaald. De testen op de kolommen geven aan dat de knikweestand ruim 

voldoende is. De invloed van de perforaties is conform met de specificaties van Stow. 

VI. CONCLUSIE 

Het structurele ontwerp van de E-cube komt overeen met de voorwaarden voor een doe-het-zelf 

bouwkit en is in orde met de Solar Decathlon regels en de Eurocode regelgeving voor permanente 

structuren.   
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VII. INTRODUCTION 
The U.S. Department of Energy Solar Decathlon is a program that challenges 20 collegiate teams to 

design, build, and operate solar-powered houses that are cost-effective, energy-efficient, and attrac-

tive. The winner of the competition is the team that best blends affordability, consumer appeal, and 

design excellence with optimal energy production and maximum efficiency. A team from the University 

of Ghent designed the E-cube and were selected to participate in the Solar Decathlon 2011. The E-

Cube is an affordable, do-it-yourself building kit for a solar-powered house that is pre-engineered, 

factory-built, and easily assembled without special skills. 

VIII. DESIGN OF THE STRUCTURE 
To meet the do-it-yourself approach the structure must be designed as a preassembled kit that can 

easily be put together on site without special skills or tools. Therefore a standard pallet racking system 

made by Stow was chosen as load bearing structure. This system contains relative lightweight cold-

formed steel beams and columns which are equipped with simple connectors so the structure can 

easily be put together. For the first design windbracings where used to provide lateral stability. Later it 

became clear that stiff structurally insulated panels would be used as wall and roof finishes. Therefore 

the design was studied with windbracings and without windbracings. 

The Stow structure is placed on structurally insulated panels of which the ground floor is constructed. 

The Solar Decathlon rules require that the foundations should be designed to accommodate site varia-

tions up to 45,7 cm. Therefore scissor jacks support a frame of u-beams, this allows leveling of the 

frame on any random site. Then the ground floor panels and the rest of the structure can be placed on 

the leveled frame. 

IX. CALCULATIONS 

The structural design is made according to the Eurocodes taking into account the Solar Decathlon 

rules. This approach was approved by the competition organizers. In the early design stages a struc-

tural model was made in Powerframe. Later Scia Engineer, somewhat more sophisticated structural 

engineering software, was used. To verify the results of the software some manual calculations were 

made. The bearing resistance and deflection of the structurally insulated panels was examined using 

the Kreuzinger model. 

X. EXPERIMENTAL TESTS 

As part of the structural design some test were carried out as an addition to the design by calculation. 

The resistance to horizontal loads (caused by wind loads on the structure) of a scissor jack was test-

ed. Furthermore the buckling resistance of an unbraced Stow column was tested to investigate the 

influence of the perforations in the column.  



 
 

XI. RESULTS 

The design with structurally insulated panels and no windbracings was approved following the results 

of the Scia Engineer model and the manual calculations using the Keuzinger model. The experimental 

tests on the scissor jacks show that they don't provide enough horizontal resistance when jacked up. 

Thus the minimum amount of flat scissor jacks was determined. The tests on the columns show that 

the buckling resistance is reassuring. The influence of the perforations corresponds with the calcula-

tions based on the provided specifications by Stow.  

XII. CONCLUSION 

The structural design of the E-cube meets the requirements of a do-it-yourself building kit and satisfies 

the Solar Decathlon rules and the Eurocode regulations for permanent structures. 
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1 Inleiding 
De Solar Decathlon is een twee jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door het U.S. Department of Ener-

gy. Zij dagen teams uit, over heel de wereld, om een op zonne-energie werkende woning te ontwer-

pen die betaalbaar, energie-efficiënt en mooi is. Uit alle inzendingen worden er 20 teams geselecteerd 

die aan de wedstrijd mogen deelnemen. Deze teams bouwen hun woning op de wedstrijdlocatie 

waarna deze gedurende 10 dagen ten toon gesteld worden aan het publiek dat de SD bezoekt. Gedu-

rende deze periode wordt de woning ook beoordeeld op 10 criteria (vandaar de naam Solar Deca-

thlon), deze zijn: 

  Architecture   Comfort Zone  

  Market Appeal  Hot Water  

  Engineering  Appliances  

  Communications  Home Entertainment  

  Affordability  Energy Balance  

 
Elk criteria wordt op 100 punten beoordeeld, voor meer informatie hierover wordt er verwezen naar de 

SD rules [1]. Het blijkt dat van het totaal aantal punten ongeveer 50% van de punten gegeven wordt 

aan de hand van meetresultaten en gegevens van het gebouw, de andere 50% wordt door de jury 

beoordeeld. Een paar voorbeelden van een aantal beoordeelde onderdelen zijn o.a. de temperatuur 

en luchtvochtigheid (Comfort Zone), het wassen en drogen van een aantal wasbeurten (Appliances), 

een diner party organiseren voor een ander team en een cinema-avond houden (Home Enternain-

ment),... Het doel van de wedstrijdorganisatie is dat men daarmee moet aantonen dat de woning ook 

effectief functioneert. Een belangrijke wijziging in het wedstrijdreglement t.o.v. de vorige editie in 2009 

is dat men voor het criteria Energy Balance geen punten meer krijgt voor elke kilowatt die teveel ge-

produceerd wordt door de zonnepanelen. In plaats daarvan worden er maximale punten gegeven 

indien er gedurende de competitie meer of evenveel stroom wordt opgewekt als dat er verbruikt wordt. 

De locatie van de wedstrijd was bij vorige edities de Mall in Washington D.C. Dit jaar was het, t.g.v. 

een beslissing van de Amerikaans autoriteiten, niet mogelijk om de wedstrijd daar opnieuw te laten 

plaatsvinden. Er werd in de buurt een alternatieve locatie gevonden, deze is aangegeven op figuur 1. 

In 2009 werden de woningen op de Solar Decathlon bezochten door 307.502 mensen. Er waren we-

reldwijd publicaties in 265 kranten, 730 documentaires en 74 radio-interviews. Ondertussen heeft in 

2010 ook de eerste Europese Solar Decathlon plaatsgevonden in Madrid en er zijn plannen voor een 

Aziatische Solar Decathlon. De wedstrijd krijgt daardoor wereldwijd steeds meer aandacht. De deel-

name aan de Solar Decathlon is dus ook een uitgelezen kans om de naam en bekendheid van de 

Universiteit Gent te promoten. 

 

figuur 1: locatie Solar Decathlon 2011 in Washington D.C. 

http://www.solardecathlon.gov/contest_architecture.html
http://www.solardecathlon.gov/contest_comfort_zone.html
http://www.solardecathlon.gov/contest_market_appeal.html
http://www.solardecathlon.gov/contest_hot_water.html
http://www.solardecathlon.gov/contest_engineering.html
http://www.solardecathlon.gov/contest_appliances.html
http://www.solardecathlon.gov/contest_communications.html
http://www.solardecathlon.gov/contest_home_entertainment.html
http://www.solardecathlon.gov/contest_affordability.html
http://www.solardecathlon.gov/contest_energy_balance.html
http://www.solardecathlon.gov/contest_appliances.html
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2 Ontwerp van de E-cube 
In mei 2010 werd team Belgium geselecteerd voor de SD competitie. De selectie werd gerealiseerd 

door een team van ingenieur-architecten waarvan de meesten afstudeerden in 2010. Het ontwerp was 

een twee verdiepingen hoog gebouw in de vorm van een kubus, de E-cube genaamd. De maquette is 

te zien op figuur 2. Het concept van de E-cube is een doe-het-zelf zero-energy woning aanbieden 

tegen een betaalbare prijs. De structuur moet dus door niet-vakmensen en zonder gespecialiseerd 

materiaal opgericht kunnen worden. Daarom werd er gekozen voor het palletrekken-systeem van 

Stow. Dit is een goedkoop en gemakkelijke te monteren systeem. Er kan opgemerkt worden dat er 

alternatieve systemen op de markt aanwezig zijn die misschien beter geschikt waren voor dit project. 

Maar omdat Stow een van de eerste sponsors was werd al in een vroeg stadium vastgelegd dat hun 

systeem voor de structuur van de E-cube zou worden gebruikt.  

Vanaf dit punt met de zojuist beschreven randvoorwaarden werd de auteur betrokken bij het ontwerp 

van de E-cube. 

 

figuur 2: maquette E-cube in 2010 bij selectie voor de SD competitie 

2.1 Stow structuur 
Het Stow paletrekken-systeem wordt gebruikt als stalen frame dat de dragende structuur van het ge-

bouw vormt. Het frame wordt opgebouwd met elementen uit het Stow Pal Rack systeem dat een 

breed gamma aan gestandaardiseerde elementen bevat. Alle onderdelen zijn vrij licht en bovendien 

zijn de verbindingen van de componenten eenvoudig. Dit maakt de Stow structuur zeer geschikt voor 

het doe-het-zelf concept, al wordt er wel ingeleverd op de vrijheid van het structureel ontwerp en bij-

gevolg ook op de mogelijkheden voor het architecturale ontwerp. 

De Stow elementen worden vervaardigd door bandstaal S355MC koud te walsen tot speciaal door 

Stow ontwikkelde profielen. Deze worden standaard afgewerkt met een epoxy coating. Bij de eerste 

bestelling werden de elementen ongecoat geleverd om ze dan later te galvaniseren vanwege de ho-

gere duurzaamheid tegen stootbelastingen. Dit bleek geen goede keuze want de liggers en de ko-

lommen zijn door het galvaniseren krom getrokken. De oorzaak hiervan is dat de eigenspanningen 

t.g.v. het koudwalsen door het verwarmen tijdens het galvanisatieproces vervormingen hebben ver-

oorzaakt. Er werd daarom een nieuwe bestelling van de kolommen en liggers geplaatst met een grijze 

epoxy afwerking. 

Op figuur 3 is een impressie gegeven van het Stow Pal Rack systeem met alle mogelijke onderdelen. 
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figuur 3: Stow Pal Rack systeem 

2.1.1 Liggers 

De Stow box liggers worden vervaardigd door twee koudgewalste C-profielen, staalkwaliteit S355MC, 

in elkaar te schuiven. Deze worden dan aan de uiteinden rondom rond vastgelast op een L-profiel 

waar haakjes uitgedrukt zijn. De ligger wordt, zoals op figuur 4 is weergegeven, vastgeklikt op de ko-

lommen. Deze kan dan geborgd worden met een speciaal Stow haakje of met een bout afhankelijk 

van het type kolom.  

 

figuur 4: detail ligger-kolom aansluiting 

Het gamma Stow box liggers is gegeven in tabel 1. Er bestaan ook Stow tube liggers die bestaan uit 

een koker die uit één stuk gewalst is. Deze zijn echter enkel voor zeer lichte belastingen ontworpen en 

dus niet geschikt voor de E-cube.  

tabel 1: gamma Stow box liggers 

 

Type H [mm] D [mm] 

PNB 0441 110 50 

PNB 0442 120 50 

PNB 0443/1.5 130 50 

PNB 0444 140 50 

PNB 0445/1.5 145 50 

PNB 0436 160 50 

PNB 0436/2 160 50 

 

Uiteindelijk wordt er in paragraaf 2.2 gekozen voor de ligger PNB 0436/2. De dwarsdoorsnede van 

deze ligger is gegeven links op figuur 5. Om de knikeigenschappen te verbeteren is er een instulping 

in de lijfplaat gemaakt bij het walsen van de C-profielen (figuur 5 rechts). De andere liggers uit het 

Stow gamma hebben gelijkaardige dwarsdoorsneden. 
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figuur 5: dwarsdoorsnede PNB 0436/2 

De doorsnede eigenschappen van deze ligger werden verleend door Stow, deze zijn gebruikt voor de 

structurele berekeningen. Deze specificaties zijn terug te vinden in deel D.1 van de rekennota. De 

verbinding van een ligger PNB 0436/2 met een kolom PLU16 kan in verticale richting gekarakteriseerd 

worden als een verende inklemming met een veerconstante K=166,33 kNm/rad, dit werd opgevraagd 

bij Stow. In horizontale richting moet de verbinding als scharnierend beschouwd worden. 

2.1.2 Kolommen 

De kolommen zijn koudgewalste profielen (S355 MC) met geponste openingen om de liggers en de 

diagonalen te kunnen bevestigen. Het gamma Stow kolommen is gegeven in tabel 2, hierop zijn de 

vier verschillende types doorsneden met verschillende breedtes W [mm] te zien. Verder kan de plaat-

dikte Th [mm] variëren van 1,75 mm tot 3,5 mm voor de zwaarste kolommen. 

tabel 2: gamma Stow kolommen 

     

   

 

 
 

W=85 W=100 W=120 W=120 W=140 

 Th  Th  Th  Th  Th 

PLU12 1,75 PLU15 2,0 PLU17 2,0 PLU29 2,0 PLU33 2,5 

PLU13 2,00 PLU16 2,5 PLU18 2,5 PLU30 2,5 PLU34 3,0 

      PLU31 3,0 PLU35 3.5 

      PLU32 3,5   
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In paragraaf 2.3 wordt er gekozen om de PLU16 kolom te gebruiken, de dwarsdoorsnede van dit pro-

fiel is gegeven in figuur 6.  

 

figuur 6: dwarsdoorsnede PLU16 

De specificaties van deze kolom werd gegeven door Stow, deze zijn terug te vinden in deel D.2 van de 

rekennota. Deze zijn zeer nuttig gebleken omdat ze rekening houden met het effect van de perfora-

ties. De openingen zijn wel zo geplaatst dat de afname in sterkte niet al te groot is. In paragraaf 4.2 

wordt een knikproef van deze kolom behandeld waarin het effect van de openingen verder onderzocht 

wordt. 

2.1.3 Frames 

Een typisch Stow frame, zoals op figuur 7, bestaat uit twee kolommen die geschoord worden door een 

netwerk van diagonalen. Standaard schoort een diagonaal een stuk kolom van 50 cm of 75 cm hoog-

te. Voor het ontwerp van de E-cube zullen enkel diagonalen die 75 cm schoren worden gebruikt. Het 

is namelijk structureel niet nodig om de diagonalen te gebruiken die slechts 50 cm schoren en het 

werd ook esthetischer gevonden om overal dezelfde diagonalen te gebruiken. 

 

figuur 7: Stow frame 
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De diagonalen worden aan de kolommen vastgebout zoals geïllustreerd wordt op figuur 7. Deze ver-

binding wordt als scharnierend beschouwd. Een doorsnede van de diagonalen is gegeven in figuur 8. 

 

figuur 8: doorsnede diagonalen PRCPA 32/25 

De kolommen worden op interne voetplaten geplaatst zoals op figuur 9. De kolom is aan de voetplaat 

verbonden met één bout. Deze verbinding wordt als scharnierend beschouwd. 

 

figuur 9: interne voetplaat 

2.1.4 Row-spacers 

Er worden row-spacers geplaatst tussen elk paar frames. Deze zijn met een enkele bout verbonden 

aan de kolommen, zie figuur 10. Daarom wordt deze verbinding als scharnierend beschouwd.  

 

figuur 10: Stow row-spacer 

2.1.5 Horizontale windverbanden 

Een standaard Stow horizontaal windverband bestaat uit twee kruisende C-profielen. Deze worden 

vastgebout op klemmen PNHBS70 die op hun beurt vastgebout worden op de liggers. Dit systeem is 

geïllustreerd in figuur 11. 
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figuur 11: horizontaal Stow windverband 

De doorsnede van de C-profielen is gegeven in figuur 12. 

 

figuur 12: doorsnede horizontaal windverband 

2.1.6 Verticale windverbanden 

De standaard Stow verticale windverbanden zijn helaas niet geschikt voor de E-cube omdat ze nogal 

ver uitsteken en de gevelafwerking zouden hinderen. Bovendien strekken ze over twee verdiepingen 

en twee overspanningen uit zoals te zien is links op figuur 13 waardoor het bijna onmogelijk wordt om 

ramen en deuren in deze gevel te plaatsen. 

 

figuur 13: verticaal windverband 

Daarom werd in overleg met Stow een alternatief uitgewerkt, zoals rechts op figuur 13 te zien is. Als 

windverbanden worden strips van 4x40mm gebruikt die aangespannen worden met een spanwartel. 

Deze windverbanden worden dan vastgebout aan de liggers aan de binnenzijde. Doordat er dunne 

strips gebruikt worden kan men ze zonder problemen laten kruisen. Onderaan wordt ook een ligger 

voorzien om het windverband aan te bevestigen, men kan deze ligger eventueel weglaten en het 

windverband met hoekijzers aan de vloerplaat bevestigen. 
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2.2 Bepalen van de algemene dimensies 
De voorschriften van de SD building code[2] die van toepassing zijn op de dimensionering van het 

ontwerp zijn de volgende: 

 De maximale hoogte van het gebouw is 18 ft (5,49 m) 

 Het nuttig afgewerkte vloeroppervlak mag niet groter zijn dan 1000 ft (92,9 m
2
) 

 De minimale vrije verdiepingshoogte bedraagt 7 ft (2,13 m) 

Om de Stow structuur te kunnen dimensioneren in een vroeg stadium van het algehele ontwerp moes-

ten er schattingen gemaakt worden voor de diktes van de gevelpanelen, dakpanelen, vloerpanelen en 

funderingsstructuur. Het werd al snel duidelijk dat de zonnepanelen niet onder een helling geplaatst 

kunnen worden omdat ze dan teveel hoogte zouden innemen. Met deze veronderstelling en de ge-

schatte diktes van de afwerkingen wordt de Stow structuur als eerste definitief gedimensioneerd. Na-

dien kan men de zojuist opgesomde afwerkingen op een realistische manier dimensioneren zodat aan 

de vereiste limieten voldaan wordt.  

Omdat het ontwerp van de E-cube twee verdiepingen telt is voldoen aan de maximum hoogte niet 

vanzelfsprekend. Als we rekening houden met de dakpanelen, vloerpanelen en de funderingsstructuur 

resulteert de hoogtelimiet in een maximum hoogte van ongeveer 5,0 m voor de Stow structuur. De 

minimum verdiepingshoogte samen met de hoogte van de liggers resulteert in een minimale hoogte 

van 4,46 m. Verder is er de schoring van de frames die een veelvoud moet zijn van 0,75 m plus onge-

veer 11 cm ongeschoord aan de boven en onderkant van de kolom. Tenslotte moet de hoogte afge-

rond worden op 5 cm vanwege de perforaties in de Stow kolommen. Rekening houdend met deze 

voorwaarden wordt de hoogte van de Stow structuur vastgelegd op 4,75 m (6x0,75m + 2x0,125m). 

De lengte en breedte van het gebouw worden beperkt door het maximale afgewerkte vloeroppervlak 

(92,9m
2
). Rekening houdend met het architecturale ontwerp wordt de veronderstelling gemaakt dat 

het afgewerkte vloeroppervlak van de 1
ste

 verdieping de helft bedraagt van dat van het gelijkvloers. In 

het geval dat het grondplan een perfect vierkant is resulteert dit in een zijde gelijk aan: 

√     
 

 
        

De standaard breedte van een Stow frame is 1,10 m. Als er row-spacers van 1,00 m tussen de frames 

geplaatst worden is de afstand tussen de liggers constant, de afstand tussen de hartlijnen bedraagt 

dan 1,05 m. Rekening houden met deze voorwaarden wordt de breedte van de Stow structuur vastge-

legd op 7,4 m (4 frames). 

De lengte moet dan nog bepaald worden. Deze is afhankelijk van de overspanning van de liggers en 

van de dimensies van de kolommen. De standaard Stow overspanningen zijn gegeven in tabel 3.  

tabel 3: standaard overspanningen Stow 

Standaard overspanningen 

1800 mm 2800 mm 

1900 mm 3300 mm 

2000 mm 3400 mm 

2200 mm 3600 mm 

2300 mm 4000 mm 

2700 mm   

 

Indien we enkel standaard Stow liggers gebruiken zijn er twee mogelijke opties: 
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 2 overspanningen van elk 3,60 m of 4,00 m (of gemengd 3,60 m - 4,00 m) 

 3 overspanningen bijvoorbeeld 2,20 m - 3,60 m - 2,20 m of 2,00 m - 4,00 m - 2,00 m 

Een speciale variant is de combinatie van 2 en 3 overspanningen zoals gegeven in figuur 14. Deze 

variant is enkel mogelijk als er kolommen PLU15 of PLU16 gebruikt worden omdat deze 10 cm breed 

zijn. Zowel de opties met 2 overspanningen als de combinatie variant waren populair bij de architec-

ten. Vanuit het bouwkundig opzicht is er geen significant verschil tussen deze opties. Na vele interi-

eurontwerpen werd er uiteindelijk gekozen voor 2 overspanningen van 3,60 m.  

 

figuur 14: bovenaanzicht combinatie van 2 en 3 overspanningen 

2.3 Bepalen van de dimensies van de liggers en de kolommen 
Er wordt verondersteld dat er geen twee of meer verschillende types ligger gebruikt worden. Een aan-

tal verschillende types liggers zou praktische problemen veroorzaken en is economisch minder inte-

ressant. De krachten die op de liggers aangrijpen worden bepaald in deel A van de rekennota. In eer-

ste instantie werden de doorsnedeweerstand en knik controle uitgevoerd volgens EN 1993-1-1. Later 

is dit meer specifiek uitgevoerd volgens EN 1993-1-3 "Supplementary rules for cold-formed members 

and sheeting ". De ligger PNB 0436/2 werd gekozen na berekeningen volgens EN 1993-1-1 maar de 

keuze werd op dat moment ook bepaald door een aantal praktische overwegingen. Er was toen nog 

geen zicht op de verdere afwerking van het gebouw, het eigengewicht van bv. vloerafwerkingen en 

technische installaties moest geschat worden. Ook was de indeling en de grootte van de overspan-

ning nog niet vastgelegd. Er werd dan ook rekening gehouden met een maximale overspanning van 

4,00 m. Verder is het verschil in eigengewicht van de verschillende types liggers niet zo groot. Dit is 

belangrijk omdat volgens het doe-het-zelf concept alle elementen geplaatst moeten kunnen worden 

door 1 à 2 personen. Rekening houdend met deze voorwaarden werd er voor de sterkste ligger (PNB 

0436/2) uit het gamma gekozen. Later werd ook de weerstands- en knikcontrole uitgevoerd volgens 

EN-1993-1-3 met meer nauwkeurige kennis van de lasten. Het blijkt dat de ligger ruimschoots voldoet. 

Het weerstandbiedende moment voor buiging rond de sterke as wordt ter controle ook handmatig 

berekend in paragraaf D.1 van de rekennota.  

De keuze voor de ligger PNB 0436/2 geeft een redelijke marge op de sterkte van de elementen wat 

geen overbodige luxe is gezien men achteraf besloten heeft om allerlei gaten te boren in de liggers 

voor elektriciteitskabels en sprinklers. 
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Bij de dimensionering van de kolommen wordt er rekening gehouden met een aantal praktische za-

ken. Qua sterkte in verticale richting voldoen alle Stow kolommen ruimschoots. Maar zoals eerder 

vermeld in paragraaf 2.2 kan enkel met kolom PLU16 de combinatie optie gemaakt worden en boven-

dien hebben deze kolommen een extra rij gaatjes waardoor de liggers met een bout geborgd kunnen 

worden aan de kolommen. Ook worden de kolommen in horizontale richting op buiging belast t.g.v. 

windbelasting. Daarom wordt er gekozen voor een iets sterkere kolom PLU16. Al is dit toch een van 

de lichtere kolommen uit het Stow gamma. 

2.4 Architecturaal ontwerp van de E-cube 
Gedurende de periode van de zomer 2010 tot begin 2011 werd er het architecturale ontwerp verder 

uitgewerkt. Er vond overleg plaats tussen de auteur en het architectenteam waarbij een aantal sug-

gesties vanuit bouwkundig opzicht werden aangegeven en er werd omgekeerd ook rekening gehou-

den met de architecturale eisen. Toch is de samenwerking tussen architect en ingenieur beperkt ge-

bleven. Tot en met de dimensionering van de Stow structuur was de auteur vrij intensief betrokken bij 

het ontwerp van het gebouw. Rond die tijd werd er door de auteur ook nog enkel ontwerpen van ver-

dere afwerkingen gemaakt, maar die hebben het definitieve ontwerp niet gehaald, zie hoofdstuk 5. Na 

de definitieve vastlegging en bestelling van de Stow structuur zijn de architecten verder gegaan met 

hun ontwerp en heeft de auteur enkel nog verder de fundering gedimensioneerd en uitgewerkt zoals 

beschreven wordt in hoofdstuk 3. Er werd later door de auteur nog wel een controle uitgevoerd van 

het ontwerp zonder windverbanden zoals besproken wordt in paragraaf 2.6. 

In wat volgt worden kort de architecturale ontwerpen in chronologisch volgorde besproken vanuit een 

bouwkundig oogpunt. 

 

figuur 15: ontwerp midden 2010 

Het ontwerp op figuur 15 valt op door de hoek op de eerste verdieping waar de muren en het dakraam 

opzij geschoven kunnen worden zodat een open terras ontstaat. De Stow structuur leent zich niet tot 

het uitvoeren van dit detail en ook vanuit thermisch aspect is het zeker niet interessant. Dit detail werd 

dan ook vrij snel opgegeven. Verder was er het idee om vrij dunne en lichte gevelpanelen te maken 

die geïsoleerd zouden worden met vacuüm geïsoleerde panelen (VIPs). Deze panelen leveren dan 

weinig of geen stijfheid zodat een ontwerp met windverbanden, zoals wordt besproken in paragraaf 

2.5, noodzakelijk is. Uiteindelijk bleek het zelf maken van gevelpanelen nogal complex en werd er voor 

een meer robuuste kant-en-klare oplossing gekozen.  
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figuur 16: ontwerp najaar 2010 

Het ontwerp op figuur 16 bevat een groot raam op de 1ste verdieping. Dit raam zou vier Stow frames 

breed worden, dit is geen probleem voor de Stow structuur. Ook de opengaande raamdeuren op het 

gelijkvloers zijn verenigbaar met de Stow structuur. Het ontwerp bevatte ook nog een groot dakraam, 

dit werd om thermische redenen later weggelaten. Tenslotte kan nog opgemerkt worden dat de trap 

binnen naar de 1
ste

 verdieping (hier niet weergegeven) veel te steil is en niet aan de voorschriften van 

de SD building code voldoet. 

 

figuur 17: definitief ontwerp - exterieur 
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figuur 18: definitief ontwerp - interieur 

In het definitief ontwerp op figuur 17 en figuur 18 zijn geen windverbanden meer voorzien, voor de 

laterale stabiliteit wordt nu gerekend op de gevelpanelen. Deze panelen hebben een standaardbreed-

te gelijk aan de breedte van een Stow frame. De afmetingen van een raam of deur is gelijk aan deze 

van een gevelpaneel. Ook de trap is nu conform de SD building code. 

De interieurinrichting en de plaatsing van de openingen in de gevel zijn te zien op figuur 19. 

 

figuur 19: ontwerp gelijkvloers en 1
ste

 verdieping 

2.5 Ontwerp van de E-cube met windverbanden 
In dit gedeelte wordt het structureel ontwerp verder uitgewerkt zonder rekening te houden met de stijf-

heid van muur- en dakpanelen. Deze panelen dragen dan enkel de lasten over op de staalstructuur. 

Dit is een conservatieve veronderstelling die leidt tot een ontwerp met een aanzienlijk aantal windver-

banden. De redenen om het ontwerp op deze manier te maken zijn dat er nog weinig bekend was 

over de constructie van de gevels en het dak en bovendien werd het afgeraden door verschillende 

ingenieurs om hiermee rekening te houden. Het ontwerp met windverbanden werd gemaakt in de 

periode juli - september 2010 en de 1
ste

 bestelling (inclusief windverbanden) bij Stow werd reeds eind 

september 2010 geplaatst. In dit ontwerp werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de architectu-
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rale plaatsing van de ramen en deuren. Vanuit het structurele standpunt werd ook aangegeven waar 

de openingen in de gevels het beste geplaatst werden.  

2.5.1 Laterale stabiliteit 

De horizontale belastingen t.g.v. de winddruk zorgen ervoor dat in oost-west richting de portalen gaan 

schranken. Om de vervormingen tot een aanvaardbaar niveau te beperken zullen er windverbanden 

toegevoegd moeten worden. De verbindingen van de row-spacers en de diagonalen aan de frames 

moeten als scharnierend beschouwd worden aangezien zij slechts op één punt aan elk uiteinde zijn 

vastgebout. Dit heeft als gevolg dat als men een portaal met verticale windverbanden verstevigd het 

naastgelegen portaal toch vrij kan vervormen. Wegens het interieur ontwerp wenst men enkel verticale 

windverbanden te plaatsen het 1ste en laatste portaal in de voor- en achter gevel. De tussenliggende 

portalen kunnen dan met horizontale windverbanden in het dak gelinkt worden aan het 1ste en het 

laatste portaal. Zo worden de horizontale krachten via een systeem van horizontale en verticale wind-

verbanden afgeleid naar de fundering.  

Wegens de plaatsing van de ramen zijn de windverbanden in de oostgevel niet in dezelfde overspan-

ning geplaatst zoals op figuur 20 te zien is. Dit heeft geen significante gevolgen voor de algehele sta-

biliteit maar op de plaats waar de windverbanden samenkomen moet de verbinding van de liggers met 

de kolommen eventueel versterkt worden met een extra boutverbinding. 

 

figuur 20: windverband oostgevel 

De windrukken zorgen ervoor dat in oost-west richting de liggers waaraan de gevel bevestigd is in 

horizontale richting op buiging belast worden. De Stow liggers worden in hun normale gebruik voor 

palletstellingen nauwelijks horizontaal belast en zijn daar dus ook niet goed tegen bestand. Om dit 

probleem op te lossen werden er verschillende opties bekeken zoals het oplassen van een L-profiel 

(standaard optie Stow), verbinden van meerdere liggers met Stow palletsteunen, aanbrengen van een 

verstevigende structuur van staven, ... Uiteindelijk bleek het aanbrengen van twee staven (met dezelf-

de doorsnede als de diagonalen van de frames) zoals te zien is op figuur 21 een efficiënte oplossing. 

Bovendien werkt dit ook als horizontaal windverband zodat het eerste en laatste horizontaal windver-

band weggelaten kunnen worden. 
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figuur 21: Stow structuur dak 

De liggers dragen dan de horizontale belastingen af naar de structuurlijnen waar de frames staan. 

Berekeningen tonen aan dat het voldoende is om 2 van de 4 frames in een structuurlijn met diagona-

len te voorzien. Dit laat wat vrijheid van de plaatsing openingen in de gevels en het interieurontwerp 

toe. Het is ook mogelijk om een frame dubbel te schoren zoals op de middelste structuurlijn werd ge-

daan. 

De resultaten van de stabiliteitsberekeningen zijn gegeven in paragraaf C.1 van de rekennota. Om de 

doorbuiging in de x-richting te beperken blijkt dat het nodig is om horizontale windverbanden te voor-

zien in het dak. Eventueel kan men ook nog horizontale windverbanden voorzien ter hoogte van de 

eerste verdieping. Dit hangt er vanaf of men de doorbuigingen van de kolommen ter plaatse van de 

1
ste

 verdieping kan aanvaarden voor de gevelafwerking. Qua doorsnede- en knikweerstand blijken de 

PLU16 kolommen en de PNB 0436/2 liggers ruimschoots te voldoen. Een aantal diagonalen worden 

wel tot bijna hun kritieke knikbelasting samengedrukt. Dit zijn de staven die in horizontale richting 

steun geven aan de liggers ter plaatse van de noord- en zuidgevel. De windverbanden worden veron-

dersteld enkel op trek te werken, daarom worden er enkel resultaten weergegeven voor de doorsne-

deweerstandscontrole, een knikcontrole is niet van toepassing. Deze elementen voldoen ruimschoots, 

ze werden dan ook bepaald door wat er beschikbaar was bij Stow, niet door een dimensionering op 

sterkte. 

Het uiteindelijke resultaat is een ontwerp met relatief veel structuur in het dak en in de oost- en west-

gevel. Het grootste gedeelte van deze structuur zou eventueel onzichtbaar weggewerkt kunnen wor-

den in de wanden en in de plafonds. 

2.6 Ontwerp van de E-cube rekening houdend met de stijfheid van de 

panelen 
In dit gedeelte wordt het structureel ontwerp verder uitgewerkt rekening houdend met de stijfheid van 

de wand en dakpanelen. Er worden dus geen windverbanden gebruikt, de panelen zorgen voor de 

laterale stabiliteit. De reden voor dit ontwerp is dat vanuit het architecturaal standpunt bekeken men 

absoluut geen windverbanden wou hebben en men gekozen heeft voor sandwichpanelen in plaats 

van panelen met VIPs als gevelpanelen. Het uitvoeren van de structuur rekening houdend met de 

stijfheid van de panelen werd echter afgeraden door begeleidende ingenieurs maar uiteindelijk werd 

dit toch doorgevoerd. De auteur acht het in rekening brengen van de stijfheid van de panelen als een 

verdedigbare optie maar dit leidt wel tot hogere eisen naar uitvoering toe tijdens de bouw en tot 

zwaardere gevelpanelen. Men kan de bedenking maken dat dit niet ideaal samengaat met het doe-
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het-zelf concept. De panelen en de verbindingen werden volledig ontworpen door het architectenteam. 

De diktes en andere eigenschappen van de panelen zijn voornamelijk gebaseerd op thermische ei-

genschappen. De berekeningen die hier dan ook uitgevoerd worden zijn daarom eerder ten controle. 

De panelen die gebruikt worden zijn kant-en-klaar geleverde sandwichpanelen gemaakt door Unilin. 

2.6.1 Wandpanelen 

In figuur 22 is de plaatsing van de gevelpanelen weergegeven. De standaard breedte van de panelen 

is 105 cm, dit is hetzelfde als de tussenafstand van de liggers. De hoogte van de panelen is ongeveer 

gelijk aan de verdiepingshoogte, er worden dus telkens 2 panelen van 237cm boven elkaar geplaatst. 

 

figuur 22: planzicht plaatsing gevelpanelen 

Een detail van de aansluiting van twee gevelpanelen is gegeven in figuur 23.  

 

figuur 23: bovenaanzicht detail aansluiting gevelpanelen 

De panelen sluiten niet naadloos op elkaar aan omdat er altijd kleine afwijkingen in de geometrie op-

treden tijdens het productieproces. Er is daarom een opening van 4 mm voorzien tussen de panelen. 

Er wordt dan nog wel een afdichting voorzien tussen de panelen, aan de zijkanten gebeurt dit d.m.v. 

een zwelband, boven en onderaan wordt de afdichting gerealiseerd met een tand en groef systeem.  

Aan de bovenkant worden de panelen d.m.v. een stalen plaatje aan de Stow structuur verbonden 

zoals te zien is op figuur 24. 
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figuur 24: bevestiging paneel met raam 

De panelen werden door Unilin speciaal voor dit project op maat gemaakt. De eigenschappen van de 

gebruikte materialen zijn door Unilin beschikbaar gesteld [3]. De platen aan de binnen- en buitenkant 

zijn Fins conifeer klasse II multiplex platen van 12 mm dikte. De sterkteklasse volgens EN 1995-1 die 

het beste overeenkomt met dit materiaal is GL24 [4]. De ribben aan de zijkanten zijn 24 mm dik en 

vervaardigd uit naaldhout met visuele klasse S6
 
volgens STS 04 [5]. De sterkteklasse volgens EN 

1995-1 die overeenkomt met dit materiaal is C18 [5]. Het gebruikte isolatiemateriaal is PIR, dit is een 

verbeterde variant van de klassieke PUR isolatie. Dit materiaal heeft een verbeterde dimensionale 

stabiliteit en is ook veel beter brandvertragend dan PUR isolatie. 

In het model in Scia Engineer, een softwarepakket voor structurele analyse, worden de isolatie van de 

wandpanelen niet in rekening gebracht. Dit kunnen we doen omdat de structurele opbouw in feite 

eenvoudigweg een houten doos is met isolatie binnenin. Daardoor is dit paneel vrij stevig zelfs zonder 

de stijfheid van de isolatie in rekening te brengen. De bevestigingen van de panelen door middel van 

de stalen plaatjes wordt in Scia Engineer gemodelleerd door stalen 2D elementen. De verbinding van 

de plaatjes met één bout aan de Stow structuur wordt als een puntbevestiging gemodelleerd. 

Omdat er een opening (4 mm) is voorzien tussen de panelen en de afdichtingen weinig of geen bij-

drage geven aan de stijfheid worden de panelen als afzonderlijke elementen gemodelleerd. Er wordt 

dus niet gerekend op diafragmawerking van een gehele gevel, in plaats daarvan zal elk apart gevel-

paneel vervormen. Het modelleren van de gevels als één grote plaat is weliswaar veel eenvoudiger, 

maar een te optimistische vereenvoudiging van de realiteit. 

2.6.2 Dakpanelen 

Deze panelen zijn sandwich panelen, ze bestaat uit twee multiplexplaten met daartussen enkel harde 

PIR-isolatie platen. Deze isolatie is verlijmd aan de platen. De opbouw van een dakpaneel is gegeven 

in figuur 25, men ziet dat er aan het uiteinde nog wel een kopse plaat is bevestigd. 

De panelen aan de rand van het dak worden aan de gevelpanelen bevestigd. De panelen in het mid-

den liggen los op de Stow structuur en worden door middel van tape met de panelen aan de rand 

verbonden. Nadien worden er nog een dakbedekking en zonnepanelen op het dak geplaatst. De au-

teur heeft zo zijn bedenkingen over deze bevestigingsmethode van de dakpanelen, gezien de mogelij-

ke windzuiging toch niet te onderschatten is. Ook de zonnepanelen worden los op het dak gelegd 

zonder ballast. Als definitieve oplossing lijkt het verstandig om andere bevestigingsmethoden te ge-

bruiken of ballast aan te brengen. 
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figuur 25: detail dakpaneel 

In Scia Engineer wordt enkel de onderste plaat van de dakpanelen ingegeven om de diafragmawer-

king ervan in rekening te brengen. Gezien de sandwich structuur en de bevestigingen wordt deze 

aanname gedaan in plaats van met de gehele panelen te werken. Er wordt dus gerekend op enige 

diafragmawerking omdat de dakpanelen, tegenstelling tot de gevelpanelen, wel tegen elkaar aanslui-

ten. Een controle van de spanningen en de doorbuiging t.g.v. de verticale lasten wordt manueel uitge-

voerd in paragraaf D.3.1 van de rekennota. 

2.6.3 Vloerpanelen 1
ste

 verdieping  

De vloerpanelen van de 1
ste

 verdieping zijn dunne sandwichpanelen waarvan de doorsnede is weer-

gegeven in figuur 26. 

 

figuur 26: vloerpaneel 1
ste

 verdieping 

Een paneel overspant minimaal 3 Stow liggers dus men heeft altijd te maken met platen op meerdere 

steunlijnen) wat natuurlijk interessanter is dan isostatische overspanningen. De bevestiging van de 

vloerpanelen aan de Stow structuur wordt uitgevoerd met Velcro strips. We beschouwen deze verbin-

ding als een eenvoudige oplegging. 

Om de algemene laterale stabiliteit te bepalen worden deze panelen niet in rekening gebracht, gezien 

de niet al te betrouwbare verbinding met de Stow structuur. Om de doorbuiging en sterkte van de pa-

nelen zelf te controleren wordt er manueel een berekening uitgevoerd in paragraaf D.3.3 van de re-

kennota.  

2.6.4 Vloerpanelen gelijkvloers 

De vloerpanelen van de 1ste verdieping zijn sandwich panelen met dezelfde opbouw als de wandpa-

nelen. Een paneel is 3600 mm lang en wordt aan de uiteinden en in het midden ondersteund door de 

UPN 160 profielen (zie hoofdstuk 3). De sterkte en doorbuigingen van de panelen wordt door middel 

van een manuele een berekening uitgevoerd in paragraaf D.3.2 van de rekennota. 

2.6.5 Algemene en laterale stabiliteit 

Aangezien er geen windverbanden aangebracht worden moet de laterale stabiliteit verzekerd worden 

door de diafragmawerking van de dakpanelen en door de stijfheid van de gevelpanelen. Hiervoor werd 

een model in Scia Engineer gemaakt waarin de Stow structuur en de houten panelen ingegeven wer-
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den. Met eventuele stijfheid van raam- en deurkaders werd geen rekening gehouden. De resultaten 

van de berekeningen in SCIA Engineer zijn gegeven in paragraaf C.2 van de rekennota. Het blijkt dat 

de panelen ruim voldoende laterale stabiliteit leveren. Uit de manuele berekeningen in paragraaf D.3 

van de rekennota blijkt dat de vloer- en dakpanelen ook voldoende stevig zijn om de verticale belas-

tingen over te dragen naar de Stow structuur zonder excessieve vervormingen of spanningen.  

Gezien de panelen van groot belang zijn voor de laterale stabiliteit is het belangrijk om de volgorde 

van het aanbrengen van deze panelen te bekijken. Indien men bijvoorbeeld eerst de noord of zuid 

gevel zou installeren ontstaat er een groot windvangend oppervlak terwijl er nog geen stabiliteit is in 

noord-zuid richting door het ontbreken van de panelen in de oost-west gevels. Het is dus aangewezen 

om eerst de oost en westgevels te installeren (eerst de panelen van het gelijkvloers). De Stow frames 

zorgen dan in oost-west richting voor de stabiliteit. Daarna brengt men de noord-zuid gevels aan en 

de vloer van de 1
ste

 verdieping. Vervolgens plaats men de gevelpanelen van de 1ste verdieping en 

tenslotte de dakpanelen. 

Als men in de gelegenheid is om alles op korte tijd te monteren kan hier natuurlijk van afgeweken 

worden. Voor de SD competitie is er een groot bouwteam beschikbaar zodat de gehele structuur in 

24u kan opgezet worden. Een particulier die deze woning zou kopen zal er veel langer over doen en 

dan is de vermelde volgorde van het monteren van de panelen aanbevolen.  

3 Funderingen 
De gehele Stow structuur samen met alle wandpanelen steunt op de vloer van het gelijkvloers. Deze 

bestaat uit sandwichpanelen met dezelfde opbouw als de wandpanelen. Deze panelen worden onder-

steund door stalen UPN 160 profielen zoals te zien op figuur 27.  

 

figuur 27: detail fundering 

Er zijn UPN profielen geplaatst onder de structuurlijnen met Stow kolommen en onder de oost en west 

gevels. Er werd ook getwijfeld aan de stijfheid van de vloerpanelen, men kan geen hoogteverschillen 

tussen twee aanliggende panelen t.g.v. verschillende doorbuiging tolereren. Daarom werd er nog een 

extra UPN profiel in het midden onder de panelen geplaatst. De positie van de UPN profielen is weer-

gegeven op figuur 28, hierop is ook te zien dat onder elke Stow kolom een krik is geplaatst. In het 

totaal wordt de structuur op 40 krikken gefundeerd waarvan er 10 in noord-zuid en 30 in oost-west 

richting geplaatst worden. 
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figuur 28: funderingsplan 

De SD building code stelt dat de site in hoogte kan variëren tot maximaal 18 inch (45,7 cm) en de 

funderingen moeten ontworpen worden zodat men die variaties kan opnemen zonder grondverplaat-

sing. De penetratie van de grond wordt ook beperkt, er mogen enkel grondankers gebruikt worden die 

maximaal 18 inch (45,7 cm) de grond indringen. 

Omdat de E-cube ook voor en na de SD competitie nog een aantal keer wordt opgebouwd werd er 

gekozen om een regelbaar funderingssysteem te gebruiken dat eenvoudig en snel in hoogte geregeld 

kan worden. In eerste instantie werd er gekozen om voetspindels van stellingen te gebruiken. Dit idee 

werd later afgevoerd omdat de spindel door de vloer tot in de Stow kolom zou moeten doordringen om 

voldoende hoogte te kunnen regelen. Dit is nadelig m.b.t. thermische onderbreking en vergt een com-

plexe detaillering. De optie om de spindel omgekeerd te monteren zoals links op figuur 29 was niet 

mogelijk wegens de SD rules m.b.t. grondpenetratie. In de plaats van dit systeem werd er gekozen om 

schaarkrikken te gebruiken die normaal gebruikt worden om auto's op te krikken. Er werd gekozen om 

een 3-tons schaarkrik te gebruiken, deze is te zien rechts op figuur 29. Deze krik heeft door de vertan-

ding van de armen in de scharnieren en door de bovenplaat met 2 bevestigingspunten nog enige sta-

biliteit in één horizontale richting. 

 

figuur 29: stelling voetspindel en 3-tons schaarkrik 

De krikken worden op de lijfplaat van het UPN 160 profiel gebout. Er werd gekozen voor dit type UPN 

profiel omdat dit de bovenplaat van de krik tussen de flensplaten van het U-profiel moet passen.  

In paragraaf 4.1 wordt de horizontale stabiliteit van zo'n krik experimenteel getest. Hieruit blijkt dat 

deze eigenlijk niet voldoet bij een uitdraaiing van 32 cm. Omdat men geen extra verstevigingen wil 

aanbrengen is het dus van het grootste belang dat de krikken zo minimaal mogelijk worden uitge-
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draaid. Indien de krikken op het hoogste punt van het terrein in de laagste stand gebruikt worden, dan 

kan men aannemen dat zij wel horizontale krachten kunnen opnemen.  

In het slechtste geval wordt de E-cube op een terrein geplaatst waar het enige hoogste punt van het 

terrein zich bevindt onder een hoekpunt van het gebouw en de rest van het terrein een stuk lager ge-

legen is. Als er in dat geval één krik horizontale stabiliteit geeft kan de structuur nog draaien rond dit 

punt, er zijn dus minimaal twee volledig ingedraaide krikken nodig die horizontale stabiliteit leveren. In 

paragraaf C.2.7 van de rekennota wordt deze situatie onderzocht. Het blijkt dat het volstaat om twee 

volledig ingedraaide krikken te hebben die horizontale stabiliteit leveren. Eventueel kan men ook met 

kabels bevestigd aan grondankers de horizontale stabiliteit verzekeren. 

De krikken steunen op een distributieplaat die de lasten moet verdelen op de onderliggende grond. De 

SD building code schrijft voor dat de belasting op de site maximaal 1,500 psf (71.8 kPa) mag bedra-

gen. De maximale verticale kracht op een krik in UGT is 27,88 kN, zie paragraaf C.2.5 van de reken-

nota. Bijgevolg moet de oppervlakte van de distributieplaat minimaal gelijk zijn aan: 

     

    
          

Men kan concluderen dat het gebruik van krikken geen aangewezen oplossing is als definitieve funde-

ring voor het gebouw. Bovendien zou een kwaadwillige buur het huis scheef kunnen zetten of zelfs 

laten instorten door aan een aantal krikken te draaien. Het plaatsen van een betonnen funderingssleuf 

onder elke structuurlijn is een mogelijke definitieve fundering. Voor de SD competitie is het wel een 

goede oplossing omdat het rooster van UPN profielen eenvoudig en op korte tijd waterpas gezet kan 

worden op eender welk terrein. 

4 Experimentele testen  

4.1 Testen schaarkrikken  
De schaarkrikken zijn experimenteel getest om te onderzoeken of ze in staat zijn om horizontale 

krachten op te nemen. Het geval van noorden- of zuidenwind is het meest nadelige omdat dan slechts 

tien krikken de horizontale krachten opnemen. Eén krik zou dan ongeveer 5 kN horizontale belasting 

moeten kunnen opnemen zonder een al te grote vervorming te vertonen.  

4.1.1 Proefopstelling 

De krikken worden in een proefopstelling geplaatst zoals schematisch is weergegeven links op figuur 

30 en in de praktijk te zien is rechts op figuur 30.  

 

figuur 30: opstelling test krik 
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Tijdens de proef worden de kracht F en de verplaatsing    geregistreerd. De krik is getest in een 

stand waarbij de afstand van de bovenplaat tot het aangrijpingspunt van de belasting 35 cm bedraagt 

(32 cm uitdraaiing) Dit is ongeveer 1/4 van de maximale uitdraaiing van de krik. De krik kon niet getest 

worden met een kleinere uitdraaiing omdat dit de minimale afstand was die mogelijk was bij deze 

proefopstelling. 

4.1.2 Resultaten 

De resultaten van de test zijn gegeven in grafiek 1. 

grafiek 1: resultaten tests krikken 

  

De neerwaartse pieken zijn te wijten aan het systeem waarmee de vijzel handmatig opgepompt wordt. 

Men kan uit de grafiek afleiden dat de krikken in deze positie totaal niet sterk genoeg zijn om de hori-

zontale krachten op te nemen. De verplaatsing wordt bijna direct onaanvaardbaar groot en zelfs de 

maximaal weerstandbiedende kracht is onvoldoende. Links op figuur 31 is te zien dat de bovenplaat 

plastisch vervormd en rechts op figuur 31 is te zien dat de bout aan de bovenkant uit het boutgat ge-

trokken wordt. 

 

figuur 31: schade na tests 

De conclusie is dus duidelijk: de krikken zijn in een positie van 32 cm hoogte niet voldoende weer-

standbiedend tegen de horizontale krachten. Er werden slechts twee krikken getest omdat er op dat 
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moment niet meer voor handen waren. Gezien de duidelijke conclusie is het niet nodig om nog meer 

krikken te testen in dezelfde positie.  

Het zou eventueel nog interessant kunnen zijn om een paar krikken in een minder uitgedraaide toe-

stand te testen. Men zou dan verwachten dat de opneembare horizontale kracht op een gegeven 

moment voldoende groot zal zijn omdat het aangrijpende moment op de bovenplaat steeds kleiner 

wordt. Ook zou de krik getest kunnen worden in combinatie met een verticale belasting. Het lijkt de 

auteur echter beter om er niet op te rekenen dat uitgedraaide krikken horizontale belastingen kunnen 

opnemen. 

4.2 Testen PLU16 kolommen 
In het ontwerp zijn een aantal Stow frames voorzien waarbij enkel op de bovenste verdieping diagona-

len voorzien zijn. Het onderste gedeelte van de kolom is dus ongeschoord en daardoor gevoeliger 

voor knikken. Dit is niet het normale gebruik van deze kolommen, het is dus interessant om een aantal 

knikproeven uit te voeren op een kolom met hoogte gelijk aan de verdiepingshoogte (2,25 m tot hart-

lijn ligger). Voor deze proef worden er vijf kolommen getest. 

4.2.1 Opstelling 

Links op figuur 32 is de opstelling schematisch weergegeven, rechts op figuur 32 is de opstelling in de 

praktijk te zien. Om de krachten zo goed mogelijk in de kolom in te leiden wordt aan beide zijden een 

Stow voetplaat geplaatst. 

 

figuur 32: opstelling knikproef kolom PLU16 

De gebruikte PLU16 kolommen zijn de gegalvaniseerde exemplaren die niet gebruikt worden voor de 

E-cube. Geen enkel van deze kolommen is perfect recht, ze hebben allen in meer of mindere mate 

een initiële zeeg en scheefstand. De kolommen zijn met een slijpschijf op de juiste lengte geslepen, 

hierdoor is het bovenvlak niet perfect horizontaal. Bij het testen van de kolommen werden de initiële 

afwijkingen genoteerd. 

Het moment van knikken werd bepaald door het punt waarop de gemeten kracht op de kolom begon 

te dalen. 

4.2.2 Resultaten 

De resultaten van de proeven zijn gegeven in tabel 4.  
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tabel 4: resultaten knikproeven 

Kolom Knikkracht [kN] Belastingssnelheid [kN/s] Initiële vorm 

1 183,7 0,1 Vrij recht  

2 144,8 1,5 Zeeg in de y-richting 

3 148,8 1,5 Vrij recht  

4 134,7 1,5 Scheefstand in de z-richting 

5 149,8 1,5 Vrij recht  

 

Alle kolommen knikten op dezelfde manier uit. De kolom torste en knikte uit volgens de z-as. Bij de 

eerste (trage) test ging dit gepaard met veel torsie (links op figuur 33), bij de andere testen was dit ook 

het geval maar in mindere mate (rechts op figuur 33). 

 

figuur 33: knik van de PLU16 kolommen 

Op figuur 33 is ook goed te zien dat ter hoogte van het eerste boutgat er een plastische vervorming 

zich voordoet. Dit komt omdat de kolom niet perfect horizontaal was afgeslepen. Hierdoor vervormde 

het profiel eerst lokaal ter hoogte van het eerste zwakke punt (boutgat) tot dat de bovenkant van de 

kolom wel perfect contact maakte met de voetplaat. 

Het valt op dat bij de eerste kolom de knikkracht hoger ligt dan bij de andere testen. Dit is hoogst 

waarschijnlijk te wijten aan de veel tragere belastingssnelheid (de technici dachten dat de kolom 

hoogstens een tiental kN zou kunnen dragen). 

Met deze test kunnen een aantal karakteristieke waarden bepaald worden zoals wordt voorgeschre-

ven in EN 1993-1-3 Annex A6. Men moet minimaal 4 testen uitvoeren om deze methode toe te passen 

om de karakteristieke waarden    en ten slotte de design waarde    te bepalen. Omdat de eerste test 

op een andere (tragere) manier werd uitgevoerd worden enkel de resultaten van test 2 tot 5 gebruikt.  

Normaal gezien moeten de geobserveerde waarden      nog gecorrigeerd worden zoals voorge-

schreven in EN 1993-1-3 Annex A6.2. Deze correctie is afhankelijk van een gemeten vloeisterkte 

        en van de effectief gemeten dikte      van het dunwandig profiel. Aangezien de vloeisterkte niet 

getest werd kan deze correctie moeilijk uitgevoerd worden. Er wordt dus verder gewerkt met de geob-

serveerde waarden     . Om deze noodzakelijke aanname wat te onderbouwen kan men opmerken 

dat als men         van elke kolom zou opmeten deze waarden niet veel van elkaar zullen verschillen 

gezien het productieproces waarbij de kolommen gewalst worden uit dezelfde rol staal. Verder ver-

schilt de werkelijke dikte nauwelijks meetbaar van de opgegeven dikte. De gecorrigeerde waarden 

zouden dus hoogstwaarschijnlijk niet veel verschillen van de originele waarden, de (kleine) correctie 

zal waarschijnlijk voor alle kolommen ongeveer dezelfde grootte en richting hebben. 
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Nu wordt de gemiddelde waarde    en de standaarddeviatie   bepaald: 

Kolom Robs [kN] Robs - Rm (Robs - Rm)2 

1 144.8 0.275 0.075625 

2 148.8 4.275 18.27563 

3 134.7 -9.825 96.53063 

4 149.8 5.275 27.82563 

 

Rm 144.525 

s 6.897 

 

Nu kan de karakteristieke waarde bepaald worden volgens EN 1993-1-3 Annex A6.3 

          

Met   volgens tabel 5. 

tabel 5: table A.2. EN 1993-1-3 Annex A 

 

Dit geeft een karakteristieke waarde             .  

De design waarde    wordt bepaald volgens EN 1993-1-3 Annex A6.4: 

       
  
  

 

     is een correctiefactor voor het verschil in knikgedrag tussen de kolom in de testopstelling en de 

echte situatie. Aangezien de theoretisch gemodelleerde situatie in dit geval één enkele kolom op druk 

belast is kan deze factor gelijk aan 1 gesteld worden. De partiële veiligheidsfactor    is gelijk aan 1 

(EN 1993-1-3 paragraaf 2). De design waarde is dus gelijk aan: 

             

4.2.3 Vergelijking met de theoretische waarde 

De bekomen waarde    verschilt grondig van de waarde die door de auteur vooraf theoretisch be-

paald werd namelijk 81 kN. De berekening van deze waarde werd initieel bekomen door de kolom te 

modelleren in Scia Engineer en een knikcontrole te laten uitvoeren. Omdat dit resultaat niet overeen 

kwam met de experimentele waarde werd de berekening ook met de hand uitgevoerd, deze is terug te 

vinden in paragraaf D.2.1 van de rekennota. Maar deze handmatig berekende waarde komt (uiter-

aard) overeen met de door Scia Engineer berekende waarde. Het handmatig berekenen geeft wel 

meer inzicht in de invloed van de parameters.  

Om te weten te komen welke parameter er fout zou kunnen zijn, worden de gegeven eigenschappen 

door Stow vergeleken in tabel 6 met berekende waarden van een vol PLU16 profiel en een PLU16 

profiel met openingen.  
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tabel 6: vergelijking eigenschappen kolom PLU16 

 Stow Vol profiel Profiel met openingen 

Tekening 

   

Ag [mm2] 691 728.5 558.5 

Iy [mm4] 923500 972698 729315 

Iz [mm4] 334000 353417 273605 

iy [mm] 36.54 36.54 36.14 

iz [mm] 21.97 22.026 22.13 

It [mm4] 1441 1527.9 504.6 

Iw [mm6] 1220000000 1270000000 - 

dy [mm] -54 -54 -4 

dz [mm] 0 0 0 

e [mm] 25.8 26.3 25.6 

  

Uit tabel 6 is af te lezen dat de door Stow gegeven waarden van de oppervlakte en de traagheidsmo-

menten ergens tussenin de waarden van het volle profiel en het profiel met openingen liggen. De Stow 

waarden houden dus al rekening met het effect van de openingen. De waarden van de gyratiestralen 

en de locatie van het zwaartepunt verschilt zeer weinig, dit is dus ook niet de oorzaak van het verschil 

in kniksterkte. Bij de waarden van dy (de afstand van het dwarskrachtencentrum tot het zwaartepunt 

volgens de y-richting) valt op dat de Stow waarde overeen komt met die van een vol profiel. En de 

waarde van dy van het profiel met openingen verschilt daar grondig van. Bovendien blijkt uit de hand-

matige berekening dat dy een grote invloed heeft op de knikweerstand. Het is dus mogelijk dat dit de 

oorzaak is van het verschil in knikweerstand.  

Indien men dz gelijk zou stellen aan -27 mm komt de theoretisch berekende laterale-

torsieknikweerstand overeen met    die experimenteel bepaald werd. Maar het aanpassen van dy 

heeft geen invloed op de laterale knik, deze verandert niet en blijft gelijk aan 99,04 kN voor knik vol-

gens de z-as zoals in paragraaf D.2.1 van de rekennota werd berekend. Aangezien uit de experimen-

ten blijkt dat de kolom torst als hij uitknikt en de knikweerstand hoger is dan 99,04 kN kan dit niet juist 

zijn.  

Wat verder nog van invloed is, en moeilijk exact in rekening te brengen is, is de invloed van verbinding 

van de kolom met de voetplaten. Indien deze slechts een gedeeltelijke weerstand bieden tegen torsie 

en welving mag de kniklengte gelijk gesteld worden aan de systeemlengte, dit werd tot nu toe veron-

dersteld. Indien deze connectie een significante weerstand biedt tegen torsie en welving moet de knik-

lengte gelijk gesteld worden aan 0,7 x de systeemlengte. Een berekening met deze veronderstelling 

wordt gemaakt in paragraaf D.2.2 van de rekennota, dit heeft als resultaat dat de laterale-

torsieknikweerstand gelijk is aan 127,34 kN en dit de meest kritieke knikvorm is. Deze waarde ligt zeer 
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dicht bij de experimenteel bepaalde kniksterkte (126,29 kN). Al is het met slechts vier beproefde ko-

lommen misschien wat voorbarig om te concluderen dat deze resultaten zo goed overeenkomen. 

Er kan dus besloten worden dat de invloed van randvoorwaarden op de effectieve kniklengte nog ver-

der experimenteel onderzocht zou kunnen worden. Dan zou men de invloed van de verbindingen op 

de kniklengte kunnen becijferen en een eventueel nog onderzoeken of dz aangepast zou moeten 

worden. In kader van deze thesis kan men concluderen dat de PLU16 kolommen ruim voldoende 

knikweerstand bezitten voor toepassing in de E-cube. Men kan dus bij een aantal frames op de mid-

delste structuurlijn de diagonalen op het gelijkvloers weglaten. Gezien de grote marge (de maximale 

belasting Ned in UGT bedraagt slechts 22 kN) wordt er vanuit gegaan dat een accidentele stootbelas-

ting t.g.v. normaal gebruik door de bewoners niet tot knikken van de kolom zal leiden. 

5 Ontwerpen die het niet haalden 
Zoals eerder reeds besproken wordt de E-cube gebouwd zonder de windverbanden. Ook is er een 

periode geweest waarin men de panelen zelf wou bouwen in plaats van de kant- en klare panelen die 

later bij Unilin besteld werden. Naar aanleiding daarvan werd door de auteur een wandpaneel en een 

vloerpaneel ontworpen. Deze worden zeer beknopt in de volgende paragrafen besproken. 

5.1 Wandpaneel 
Er was gevraagd om een wandpaneel te ontwerpen dat zelf gebouwd zou kunnen worden. Het paneel 

moet bovendien licht zijn en thermisch zo interessant mogelijk zijn. Het resultaat is te zien op figuur 34 

(enkel de houten structuur zonder isolatiemateriaal). Het paneel bestaat uit een voor- achterwand uit 

een plaat multiplex. Aan de plaat aan de voorkant is een verstijvende rand aangebracht en binnenin 

zijn ook enkele verstijvende ribben voorzien. De enige structurele verbinding tussen de buiten- en 

binnenplaat zijn een aantal houten blokjes. De ruimte binnenin kan opgevuld worden met eender welk 

isolatiemateriaal. Het paneel is in tegenstelling tot de uiteindelijke gebruikte panelen twee verdiepin-

gen hoog.  

 

figuur 34: Diamonds model van een zelfbouw wandpanelen 
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De doorbuiging van het paneel t.g.v. de windlasten zijn gegeven rechts op figuur 34. Er werd ook be-

keken of het paneel in horizontale toestand opgelegd aan de uiteinden (tijdens vervoer/montage)  

sterk genoeg zou zijn, dit was in orde.  

Uiteindelijk werd Unilin als sponsor aangetrokken en was het zelf bouwen van de panelen niet meer 

nodig. Bovendien zou voor dit paneel de uitwerking van de aansluiting paneel-paneel en paneel-raam 

nog veel verder uitgewerkt moeten worden.  

5.2 Vloerpaneel 
Er was ook gevraagd om een vloerpaneel te ontwerpen waarbij er rekening gehouden wordt met later 

uit te werken water- en elektriciteitsvoorzieningen. Hierbij werd er vanuit gegaan dat de vloerpanelen 

3,60 m moeten overspannen in tegenstelling tot de uiteindelijke panelen van Unilin die twee keer 1,80 

m overspannen (toen wou men een extra rij krikken vermijden). Voor de gelegenheid werd eens de 

Amerikaanse bouwcode, de International Residential Code (IRC) [5] gebruikt. Deze geeft in tabelvorm 

weer wat de afmetingen en tussenafstanden zijn van de houten balken (voor een bepaalde houtsoort 

en kwaliteit) bij een bepaalde nuttige belasting. Ook de nodige dikte van de vloerplaat kan in tabellen 

van de IRC teruggevonden worden. Het resultaat is te zien op figuur 35. Tussen twee panelen is de 

bovenplaat niet volledig aansluitend, daardoor kunnen in de ruimte tussen de twee panelen nog naar 

wens nutsvoorzieningen aangelegd worden. Ook in de andere richting zouden leidingen gelegd kun-

nen worden door op voorhand gemaakte inkepingen in de balken, maximale grootte hiervan wordt ook 

voorgeschreven in de IRC. Als alles in aangesloten kan de ruimte tussen de panelen verder opgevuld 

worden met isolatie en afgedekt worden met een plaat. Doordat deze plaat op twee verschillende pa-

nelen bevestigd wordt zal een klein verschil in doorbuiging tussen de panelen niet leiden tot een uit-

stekende rand op de vloer.  

 

figuur 35: zelfbouw vloerpanelen 

Uiteindelijk werd er gekozen om de elektriciteitsleidingen binnenin de Stow balken en kolommen te 

leggen. Als vloerpanelen werden Unilinpanelen met een gelijkaardige opbouw als de wandpanelen 

gebruikt. Deze zijn volkomen afgesloten en lenen zich niet om nutsvoorzieningen in te verwerken. 

6 Verdere activiteiten in kader van de Solar Decathlon 
Er wordt kort een overzicht gegeven van de andere activiteiten waar de auteur in functie van de Solar 

Decathlon aan heeft deelgenomen of waar nog aan deelgenomen zal worden: 

 Bezoek aan de Stow fabriek in Moeskroen (2 juli 2010) 

 Vijfdaagse cursus Revit aangeboden door C3A (vijf zaterdagen in oktober 2010) 

 Workshop Solar Decathlon en International Building Show in Orlando, Florida (10 - 17 januari 

2011) 

 Solar Decathlon 2011 in Washington D.C. (10 september - 9 oktober 2011) 

  



28 
 

7 Besluit 
Het gebruik van het Stow paletrekkensysteem heeft een grote bijdrage aan het doe-het-zelf concept 

en de betaalbaarheid van de structuur gegeven, maar er is daardoor wel op de mogelijkheden van het 

structureel ontwerp ingeleverd. Het is bijvoorbeeld onvermijdelijk dat er een rij kolommen in het mid-

den van het gebouw staat en een hellend dak creëren is ook niet mogelijk. Dit laatste zou nog interes-

sant geweest kunnen zijn om de zonnepanelen toch onder een helling te kunnen plaatsen en de hoog-

te van dubbelhoge leefruimte te verminderen wat de energieprestatie van de woning zou verbeteren. 

Het gebruik van stijve structureel geïsoleerde panelen als isolatie van de E-cube was ook voor het 

structurele ontwerp interessant. Deze panelen bleken stijf genoeg te zijn om de laterale stabiliteit van 

het gebouw te verzekeren. Het los leggen van een aantal dakpanelen op de Stow structuur is wel nog 

voor discussie vatbaar als ook de bevestiging met Velcro van de vloerpanelen van de 1
ste

 verdieping. 

De schaarkrikken zorgen voor een verstelbaar funderingssysteem dat telkens opnieuw gebruikt kan 

worden indien de E-cube op een andere locatie wordt gebouwd. Het is een vrij eenvoudig te plaatsen 

systeem zodat de fundering ook aan het doe-het-zelf concept voldoet. In het kader van de Solar Deca-

thlon wedstrijd en het feit dat de E-cube ook nog op verschillende andere locaties zal worden tentoon-

gesteld is dit een goede oplossing. Als de E-cube ooit ergens definitief gebouwd wordt is een meer 

klassieke betonfundering aangewezen. 

De algemene conclusie is dat het structurele ontwerp van de E-cube werd opgesteld rekening hou-

dend met het doe-het-zelf concept, zodanig dat ook aan de regels van de Solar Decathlon en aan de 

Eurocodes voldaan werd. 
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Rekennota 

In deze rekennota wordt meer informatie gegeven over de berekeningen die gemaakt zijn naar aanlei-

ding van het structureel ontwerp van de E-cube. Deze komen grotendeels rechtstreeks (na vertaling) 

uit de project manual die voor de SD wedstrijd ingediend werd. Voor de wedstrijdorganisatie moest op 

22 november 2010 al een eerste versie van de project manual ingeleverd worden, nadien werden er 

nog aanpassingen gemaakt voor de volgende versies. De auteur heeft het gehele structurele gedeelte 

van de project manual voor zijn rekening genomen. 

In de 1
ste

 versie van de project manual zijn de berekeningen met behulp van Powerframe van Buildsoft 

gemaakt. Dit programma rekent met de algemene Eurocodes zoals de norm EN 1993-1-1 voor staal. 

De formules voor doorsnedeweerstand en knikweerstand in deze code werden met de hand nagere-

kend ter controle. Zo werden de resultaten die uit het computerprogramma tevoorschijn komen geveri-

fieerd en het is ook nuttig om de Eurocodes beter te begrijpen. De nadelen van Powerframe zijn het 

feit dat men geen 2D elementen zoals platen kan invoeren en men kan niet speciaal met koudgewals-

te profielen werken.  

Gedurende een korte periode werd het programma Diamonds gebruikt. Dit is het nieuwste programma 

van Buildsoft waarin zowel 1D elementen (staven) en 2D elementen (platen) gebruikt kunnen worden. 

De aanleiding om Diamonds te gebruiken was dat de auteur gevraagd werd om een ontwerp te maken 

van een gevelpaneel, zie paragraaf 5.2. Het programma Diamonds werd verder niet gebruikt voor 

berekeningen van de gehele structuur omdat het programma toen nog niet over een profiel-generator 

beschikte die nodig was om de niet standaard Stow profielen te kunnen ingeven. De meest recente 

versie van Diamonds kan dit ondertussen wel. 

Uiteindelijk werd het programma Scia Engineer van Nemetschek gebruikt. Dit is een zeer geavan-

ceerd progamma om structurele ontwerpen mee te maken. De nadelen zijn de grotere complexiteit en 

het mindere gebruiksgemak in vergelijking met de programma’s van Buildsoft. Het grote voordeel van 

Scia Engineer voor dit project is dat het programma kan rekenen volgens Eurocode EN 1993-1-3 

"Aanvullende regels voor koudgevormde dunwandige profielen en platen". 

In het eerste hoofdstuk van de rekennota worden de belastingen op het gebouw bepaald, hiervoor 

worden zowel de Eurocodes als de SD building code geraadpleegd. Telkens wordt de strengste code 

toegepast. In het tweede hoofdstuk worden de berekeningsmethoden en de voorwaarden voor de 

vervormingen bondig weergegeven. Het derde hoofdstuk geeft de resultaten van de berekeningen in 

Scia Engineer weer. Tenslotte worden er in het vierde hoofdstuk een aantal handmatige berekeningen 

uitgevoerd. 

A Belastingen 

A.1 Eigengewicht 
In deze paragraaf wordt het eigengewicht van de onderdelen van de constructie bepaald. De meeste 

waarden zijn afgeleid uit de effectief gekende eigenschappen, in vorige stadia van het project werden 

er nog aannames gemaakt voor eigengewichten. Deze aannames waren iets conservatiever dan de 

uiteindelijke waarden.  

A.1.1 Dak 

Sandwichpaneel:           

PV-modules:             

Dakafwerking            + 
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A.1.2 Panelen 1
ste

 verdieping 

Sandwich paneel 0,1         

Vloerafwerking            + 

             

A.1.3 Panelen gelijkvloers 

Sandwich paneel:           + 

             

A.1.4 Wandpanelen 

Sandwich paneel:           

Gevelafwerking:           + 

             

A.1.5 Staalstructuur 

Het eigengewicht van de staalstructuur wordt in rekening gebracht door gebruikt te maken van: 

          
  

A.2 Nuttige belastingen 
SD Building Code: interior floors: 

                          

EN 1991-1-4 (Eurocode 1 part 4): Residentiële woning   Categorie A  

                          

 De SD building code bepaald in dit geval de nuttige belasting 

A.3 Sneeuwbelasting 
SD Building Code: Snow roof live load: 

                          

In de SD building code wordt er geen extra nuttige belasting op het dak gegeven, enkel een sneeuw-

belasting. Volgens de eurocodes grijpt er een nuttige belasting en een sneeuwbelasting aan op het 

dak van een gebouw: 

EN 1991-1-4: Toegang voor normaal onderhoud   Categorie H            

Sneeuwbelasting: Locatie onder 100m AMSL:   

                               

Totale belasting op het dak volgens de eurocodes: 

                

 De SD building code bepaald in dit geval de belasting op het dak. 

A.4 Windbelasting 
SD Building Code: 60 mph (3-sec gust) 
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Dit komt overeen met een fundamentele basiswindsnelheid gelijk aan [6]: 

     (            )                 

EN 1991-1-1: België 26,2 m/s (fundamentele basiswindsnelheid) 

Het is erg complex om de verschillende procedures om winstbelastingen te berekenen met elkaar te 

vergelijken. Men kan niet zomaar de fundamentele basiswindsnelheid van de Europese en Ameri-

kaanse codes met elkaar vergelijken. Andere factoren zoals de invloed van het terrein en windvlaag 

parameters zijn ook verschillend gedefinieerd in deze codes. Voor het berekenen van de windbelas-

tingen van de E-cube gebruiken we de Europese norm uitgaande van een permanente structuur. De 

SD building code gaat uit van een tijdelijke structuur. 

In de eerste versie van de project manual werd het gebruik van de Europese norm voor het berekenen 

van de winstbelasting goedgekeurd door de wedstrijdorganisatie. In de onderstaande paragraaf is een 

vertaalde versie van dat deel van de project manual weergegeven. De specifieke benamingen zijn ook 

vertaald, indien er enige verwarring over de betekenis van de termen is kan de lezer de originele En-

gelse benamingen terug vinden in de lijst van afkortingen en symbolen. 

A.4.1 Bepalen van de basiswinddruk 

In deze paragraaf worden de winddrukken bepaald. De windactie op een gebouw wordt in de euroco-

des vereenvoudigd tot een set van drukken waarvan het effect gelijk is aan de extreme effecten van 

de turbulente wind. Normaal wordt er voor elke windrichting een set van drukzones bepaald. Omdat 

de E-cube een quasi vierkant gebouw is met verticale wanden en een plat dak volstaat het om één 

keer een set van drukzones te bepalen voor één windrichting. Wind uit alle andere windrichtingen 

resulteert dan in dezelfde set winddrukken. 

A.4.1.1 Basiswindsnelheid 

De fundamentele basiswindsnelheid      is de gemiddelde windsnelheid over een periode van 10 min 

gemeten in een open terrein op 10 m hoogte die een kans heeft van 2% om overschreden te worden 

in 1 jaar (retourperiode 50j). In België is de fundamentele basiswindsnelheid gelijk aan: 

              

De basiswindsnelheid wordt berekend met de volgende formule: 

                                       

 De waarde van de richtingsfactor      voor verschillende windrichtingen kan gevonden worden in 

de Nationale annex. De aanbevolen waarde is 1,0 voor alle richtingen. 

 De waarde van de seizoensfactor         kan gevonden worden in de Nationale annex. De aanbe-

volen waarde is 1,0 voor permanente structuren. 

A.4.1.2 Basiswinddruk 

De basiswinddruk    is: 

   
 

 
       

  
 

 
                     

   is de soortelijke massa van lucht, deze hangt af van hoogte, temperatuur en luchtdruk in de 

regio gedurende stormen. De aanbevolen waarde is 1,25 kg/m
3
. 

A.4.1.3 Terreincategorie 

De structuur moet in staat zijn om de windbelastingen te weerstaan in een terreincategorie II: dit is een 

gebied met lage vegetatie en geïsoleerde obstakels. Dit komt overeen met de wedstrijdlocatie en dit is 
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ook een veel voorkomende situatie in het Belgische landschap. De ruwheidslengte    en de minimum-

hoogte      voor de verschillende terreincategorieën zijn weergegeven in tabel 7.  

tabel 7: terreinparameters (table 4.1 EN 1991-1-4) 

 

A.4.1.4 Profiel van de winddruk 

Het profiel van de winddruk is afhankelijk de hoogte h en de verhouding h/b met b de zijde van het 

gebouw. Voor gebouwen waar de hoogte h kleiner is dan b is het profiel constant over de hoogte. 

Voor hogere gebouwen neemt de winddruk toe met de hoogte. 

 

figuur 36: winddrukprofiel (figure 7.4 EN 1991-1-4) 

A.4.1.5 Piekwinddruk 

De piekwinddruk   ( ) op hoogte   houdt rekening met de snelheidsvariatie op korte en middellange 

termijn. De piekwinddruk is: 

  ( )    ( )     

   ( ) is de blootstellingsfactor die afgeleid worden uit figuur 37: 
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figuur 37: bloodstellingscoëfficiënt in functie van h (figure 4.2 EN 1991-1-4) 

Voor terreincategorie II op 20 ft hoogte (5,48m) is de waarde van   (  ) gelijk aan 2,0. 

De piekwinddruk is dan, rekening houdend met het profiel van de winddruk: 

  ( )    (  )    (  )             
  

  
            

A.4.2 Externe winddrukcoëfficiënten 

De externe winddrukcoëfficiënten     voor gebouwen zijn afhankelijk van de verhouding h/d en de 

oppervlakte van de belaste zone. De externe winddrukcoëfficiënten worden gegeven voor zones van 1 

m
2
 en 10 m

2
 voor een specifiek type gebouw. Indien de oppervlakte van de zone tussen deze waar-

den ligt kan men interpoleren, indien de oppervlakte groter is dan 10 m
2
 neemt men de waarde van 

      . Maar als men de algemene stabiliteit van een gebouw onderzoekt mag men altijd de waarden 

van        gebruiken. 

Voor verticale wanden zijn de externe winddrukcoëfficiënten in tabel 8 weergegeven.  

tabel 8: externe winddrukcoëfficiënten voor verticale wanden (table 7.1 EN 1993-1-4) 

 

De bijhorende winddrukzones zijn op figuur 38 gegeven. 
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figuur 38: winddrukzones verticale wanden (figure 7.5 EN 1991-1-4) 

De winddruk    die op de externe oppervakken aangrijpt is: 

     (  )      

Zone A B C D E 

Cpe -1.20 -0.80 -0.50 0.80 -0.48 

We [kN/m
2
] -1.03 -0.69 -0.43 0.69 -0.41 

 

Voor platte daken zijn de externe winddrukcoëfficiënten in tabel 9 weergegeven.  

tabel 9: externe winddrukcoëfficiënten voor platte daken (table 7.2 EN 1991-1-4) 

 

De bijhorende winddrukzones zijn op figuur 39 gegeven. 
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figuur 39: winddrukzones platte daken (figure 7.7 EN 1991-1-4) 

De waarden van     voor de verschillende zones en de resulterende externe winddruk zijn: 

Zone F G H I 

Cpe -1.80 -1.20 -0.70 0.20 

We [kN/m
2
] -1.54 -1.03 -0.60 0.17 

 

A.4.3 Interne winddrukcoëfficiënten 

De interne winddrukcoëfficiënt     is afhankelijk van de grootte en positie van de openingen in de ge-

vels van het gebouw. Voor gebouwen zonder dominante gevel is     een functie van de verhouding 

h/d en de openingsverhouding μ voor elke windrichting. Maar men mag dit ook vereenvoudigen door 

    gelijk stellen aan +0,2 of -0,3 afhankelijk wat de meest nadelige invloed geeft. Dit laatste resulteert 

in de volgende interne drukken   . 

Cpe Wi [kN/m
2
] 

 0.2 0.17 

-0.3 -0.26 

 

A.4.4 Resulterende winddrukken  

Om een set van winddrukken te bepalen beschouwd men de combinaties van externe en interne 

winddrukken.  
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figuur 40: interne en externe winddruk (figure 5.1 EN 1991-1-4) 

Dit geeft twee sets van winddrukken [kN/m
2
]: 

Zone A B C D E F G H I 

W (Cpi=0.2) -1.20 -0.86 -0.60 0.51 -0.58 -1.72 -1.20 -0.77 -0.34 

W (Cpi=-0.3) -0.77 -0.43 -0.17 0.94 -0.15 -1.29 -0.77 -0.34 0.43 

 

Deze lasten worden gebruikt in het structureel model. Het handmatig invoeren van deze belastingen 

op de juiste plaats is een arbeidsintensief werk. Men moet namelijk voor elke windrichting twee sets 

van windrukken ingeven wat dus leid tot het ingeven van acht sets winddrukken. Dit werd niettemin 

gedaan toen het programma Powerframe nog gebruikt werd om de structurele berekeningen uit te 

voeren. 

In de 2010 versie van Scia Engineer is er een 3D windgenerator beschikbaar waarmee men automa-

tisch de winddrukken op een rechthoekig gebouw kan laten berekenen en plaatsen. Dit vergt een 

nogal aandachtige en nauwkeurige opmaakt van het Scia Engineer model. Indien men ergens per 

ongeluk een kleine opening in het gebouw laat werkt de generator niet en ook het type en de oriënta-

tie van de panelen moet in orde zijn. Het gemak van het automatisch bepalen van de windlasten is 

uiteindelijk toch doorslaggevend. De windlasten in het Scia Engineer model worden dus met 3D wind-

generator bepaald. Deze komen overeen met de waarden die in dit hoofdstuk bepaald worden. 

A.5 Seismische belastingen 
Er zijn geen eisen voor seismische belastingen in de SD building code, noch de definitieve locatie is 

een seismische zone. 

A.6 Belastingen t.g.v. het transport 
Het gebouw wordt opgebouwd op de site, er zijn geen belastingen t.g.v. het transport in rekening te 

brengen. 

A.7 Samenvatting van de belastingen 
Een samenvatting van de belastingen op de structuur is gegeven: 

Permanente belastingen 

Dak 0.7 kN/m2 

Wandpanelen 0.4 kN/m2 

Panelen 1ste verdieping 0.2 kN/m2 

Panelen gelijkvloers 0.2 kN/m2 

Stalen structuur 77 kN/m3 
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Variabele belastingen 

Nuttige vloerbelasting 2.39 kN/m2 

Sneeuwbelasting 0.96 kN/m2 
 

Windbelastingen [kN/m
2
] 

Zone A B C D E F G H I 

W (Cpi=0.2) -1.20 -0.86 -0.60 0.51 -0.58 -1.72 -1.20 -0.77 -0.34 

W (Cpi=-0.3) -0.77 -0.43 -0.17 0.94 -0.15 -1.29 -0.77 -0.34 0.43 

B Gebruikte normen en berekeningsmethodes 
Voor de algemene zaken zoals de belastingscombinaties wordt er verwezen naar EN 1990 "Grond-

slagen van het constructief ontwerp" De belastingen werden bepaald volgens EN 1991 "Belastingen 

op constructies". De berekeningen van de staalstructuur worden uitgevoerd volgens EN 1993-1-1 " 

Algemene regels en regels voor gebouwen" en EN 1993-1-3 "Aanvullende regels voor koudgevormde 

dunwandige profielen en platen". Deze laatste norm stelt dat men een ontwerp door berekening mag 

maken indien de kerndikte      van het gebruikte staal aan de volgende voorwaarde voldoet: 

                   

waarin 

                                                 

De definitief bestelde Stow elementen hebben geen metallische coating en de dikte varieert van 1,75 

mm voor de diagonalen tot 2,5 mm voor de PLU kolommen. De elementen voldoen dus aan de voor-

waarde.  

De details van verbindingen (bouten) worden berekend volgens EN 1993-1-8 "Ontwerp en berekening 

van verbindingen". 

B.1 Doorsnede weerstand en knikweerstand 
De doorsnede weerstand en knikweerstand in UGT wordt bepaald volgens de voorschriften in sectie 

6.1 van EN-1993-1-3. Deze controles worden automatisch uitgevoerd door de Scia Engineer software. 

Voor een simpele kolom en ligger worden deze controles ook manueel uitgevoerd. Deze zijn terug te 

vinden in deel D van de rekennota. 

B.2 Boutverbindingen 
De ontwerpsterkte van bouten volgens EN 1993-1-8 is van toepassing op standaard gefabriceerde 

bouten met sterkteklasse van 4.6 tot en mat 10.9. In tabel 10 zijn de nominale waarde van de vloei-

spanning fyb en de uiterste treksterkte fub gegeven. 

tabel 10: sterkte van bouten (table 3.1 EN 1993-1-8) 

 

Bouten onderhevig aan afschuiving en trekkrachten moeten voldoen aan de volgende uitdrukking: 
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Waarin de afschuifsterkte       gelijk is aan: 

      
        
   

                               

      
        
   

                                

In tabel 11 is de waarde van de keeldoorsnede    gegeven voor een aantal standaard boutdiameters. 

tabel 11: doorsnede eigenschappen van bouten 

 

De treksterkte van een bout       is gelijk aan (        ): 

      
        
   

 

B.3 Doorbuigingen 
De begrenzende waarden van de verticale doorbuiging zijn geïllustreerd op figuur 41: 

 

figuur 41: definitie van de verticale doorbuigingen (figure A1.1 EN 1990) 
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     is de zeeg maximale zeeg  

   is de initiële constructiezeeg, dit is niet van toepassing in dit  

   is de doorbuiging t.g.v. de permanente belastingen 

   is de doorbuiging t.g.v. de variabele belastingen plus de tijdsafhankelijke doorbuiging t.g.v. perma-

nente lasten. 

Voor stalen constructies in gebouwen zijn de aanbevolen verticale doorbuigingen gegeven in onder-

staande tabel. 

         

Daken L/250 L/300 

Vloeren L/250 L/350 

 

De begrenzende waarden van horizontale verplaatsingen zijn geïllustreerd op figuur 42: 

 

figuur 42: definitie verticale verplaatsingen (figure A1.2 EN 1990) 

De aanbevolen limieten voor de horizontale verplaatsing zijn: 
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C Resultaten Scia Engineer 

C.1 Ontwerp met windverbanden 

C.1.1 Verplaatsingen (GGT karakteristiek) 

De verplaatsingen van de PLU16 kolommen in de x-richting is gegeven op figuur 43 [mm]: 

  

figuur 43: verplaatsingen van de PLU16 kolommen in de x-richting 

De doorbuiging van de kolommen ter plaatse van de 1ste verdiepingsvloer bedraagt maximaal 11,2 

mm. Indien men deze niet kan aanvaarden voor de gevelafwerking kunnen er nog extra horizontale 

windverbanden ter plaatse van de 1ste verdiepingsvloer voorzien worden. Dit reduceert de doorbui-

ging tot maximaal 4 mm. 

De maximale verplaatsing ter plaatse van het dak is 5,5 mm, dit moet kleiner zijn dan: 

 

   
 
    

   
                  

De verplaatsingen van de PLU16 kolommen in de y-richting is gegeven op figuur 44 [mm]: 

x 
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figuur 44: verplaatsingen van de PLU16 kolommen in de y-richting 

Ook deze verplaatsingen voldoen aan de norm. 

De relatieve doorbuiging van de PNB 0436/2 liggers in de y-richting is gegeven op figuur 45 [mm]: 

  

figuur 45: relatieve doorbuiging van de PNB 0436/2 liggers in de y-richting 

De relatieve doorbuiging van de PNB 0436/2 liggers in de z-richting is gegeven op figuur 46 [mm]: 

y 

y 
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figuur 46: relatieve doorbuiging van de PNB 0436/2 liggers in de z-richting 

De maximale doorbuiging in de z-richting is gelijk aan 6,3 mm. Volgens de EN 1993 is moet de door-

buiging kleiner zijn dan: 

 

   
 
    

   
                     

C.1.2 Doorsnede en knik controle (UGT) 

C.1.2.1 PLU16 kolommen: 

 

z 
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C.1.2.2 PNB 0436/2 liggers: 

 

C.1.2.3 Diagonalen 

 

Het valt op dat enkele diagonalen zeer sterk op knik belast worden. Dit zijn de diagonalen die verbon-

den zijn met de liggers om in horizontale richting extra weerstand te bieden tegen de winddrukken (zie 

figuur 21).  

 

C.1.2.4 Horizontale windverbanden 
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C.1.2.5 Verticale windverbanden 

 

C.1.3 Bevestiging van de verticale windverbanden 

De verticale windverbanden zijn bevestigd met bouten aan de liggers. De maximale axiale kracht in 

UGT in de windverbanden is: 

               

Als we bouten M10 5.6 gebruiken is de afschuivingsweerstand gelijk aan: 

      
        
   

 
          

    
                  

De uitdrukking voor weerstand van een bout in het geval dat er geen voorspanning aangebracht wordt 

is: 

     

     
                     

C.1.4 Bevestiging van de horizontale windverbanden 

De horizontale windverbanden zijn bevestigd met bouten aan klemmen PNHBS70 die bevestigd wor-

den aan de liggers. De maximale axiale kracht in de horizontale windverbanden bedraagt: 

              

Indien we boten M10 5.8 gebruiken is de afschuivingsweerstand gelijk aan: 

      
        
   

 
            

    
                

De uitdrukking voor weerstand van een bout in het geval dat er geen voorspanning aangebracht wordt 

is: 

    

    
                     

C.2  Ontwerp met sandwichpanelen 

C.2.1 Verplaatsingen (GGT karakteristiek) 

De verplaatsingen in de x-richting zijn gegeven op figuur 47 [mm]: 
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figuur 47: verplaatsingen in de x richting 

De verplaatsingen in de y-richting zijn gegeven op figuur 48 [mm]: 

 

figuur 48: verplaatsingen in de y-richting 

x 

y 

y 

x 
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C.2.2 Spanningen in de platen 

De hoofdtrekspanningen    t.g.v. wind uit het westen zijn gegeven op figuur 49. 

 

figuur 49: hoofdtrekspanningen t.g.v. wind uit het westen 

Er is goed te zien dat elk paneel als een apart paneel werkt dat verbonden is met de structuur. De 

maximale trekspanning die Unilin opgeeft (onafhankelijk van de richting van de vezels) is gelijk aan 

2,5 MPa [3]. Deze wordt niet overschreden. 

De hoofdtrekspanningen    t.g.v. wind uit het zuiden zijn gegeven op figuur 50. 

 

figuur 50: hoofdtrekspanningen t.g.v. wind uit het zuiden 

Ook nu wordt de maximale trekspanning niet overschreden. 

west 

zuid 

zuid 

oost 
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C.2.3 Doorsnedeweerstand en knikweerstand 

C.2.3.1 PLU16 kolommen 

 

C.2.3.2 PNB 0436/2 liggers 

 

Het blijkt dat een aantal liggers vrij sterk op knik belast worden. Dit komt doordat de liggers die de 

gevelpanelen ondersteunen op hun zwakke as belast worden door de windbelasting (er zijn geen on-

dersteunende staven voorzien zoals in het ontwerp met windverband). De knikweerstand wordt echter 

niet overschreden. 

C.2.4 UPN 160 profielen 

 

De funderingsbalken UPN 160 voldoen ruimschoots. Dit was te verwachten, onder elke kolom staat 

een krik zodat de krachten van de Stow structuur rechtstreeks doorgegeven worden naar de krikken. 

C.2.5 Steunpunten 

De maximale reacties in UGT op de steunpunten zijn gegeven op figuur 51 [kN]: 
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figuur 51: maximale reacties op de steunpunten in UGT 

C.2.6 Uplift 

Er wordt gecontroleerd of het gebouw in meest nadelige toestand voor uplift (enkel permanente belas-

ting en windzuiging op het gebouw) stabiel blijft. De steunpunten worden ingegeven als starre steunen 

die enkel druk kunnen opnemen. 

De reacties t.g.v. wind uit het zuiden en permanente belasting zijn gegeven op figuur 52 [kN]:  

 

figuur 52: minimale reacties op de steunpunten, wind uit het zuiden 

Het valt op dat de steunpunten onder de zuidgevel geen reacties leveren, de andere steunpunten 

ondervinden nog wel positieve reacties. Dit betekent dat er geen probleem is met de uplift, de resulte-

rende kracht van het gebouw op de ondergrond is nog altijd neerwaarts gericht. Het model geeft ook 

aan dat er geen probleem van kantelen optreed. 

De reacties t.g.v. wind uit het westen en permanente belasting zijn gegeven op figuur 53 [kN]:  

Zuid 

Oost 

West 
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figuur 53: minimale reacties op de steunpunten, wind uit het westen 

Ook in dit geval treedt er geen probleem van uplift op. 

C.2.7 Controle minimaal aantal niet-uitgedraaide krikken 

De verplaatsingen van de vloerpanelen indien enkel de aangeduide steunpunten horizontale stabiliteit 

leveren zijn gegeven op figuur 54. 

 

figuur 54: verplaatsingen van de vloerpanelen 

De vervormingstoestand van vloerpanelen is te zien op figuur 55 (de uitwijking is niet op schaal gete-

kend). 

Zuid 

Oost 

West 
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figuur 55: vervormingstoestand van de vloerpanelen 

De verplaatsingen zijn niet al te groot in vergelijking met de lengte en breedte van het gebouw, deze 

kunnen dus aanvaard worden. 
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D Handmatige berekeningen 

D.1 PNB 0436/2 ligger  
 

Specification PNB 0436/2 

  1045 mm2 

   3756200 mm4 

   436300 mm4 

   1906400000 mm6 

   1272200 mm4 

   46953 mm3 

       39208 mm3 

   17452 mm3 

   80 mm 

   380 N/mm2 

  2.10E+05 N/mm2 

  8.08E+04 N/mm2 

  3600 mm 

 

Het ontwerp weerstandsmoment       van de doorsnede voor buiging rond één hoofdas wordt be-

paald zoals voorgeschreven wordt door EN 1993-1-3. Voor het gebruik in gebouwen wordt een parti-

ele veiligheidsfactor     gelijk aan 1 aanbevolen. 

 Cross-section resistance Formula 

      14.899 kNm       
      

   
 

 

Zoals beschreven is in deel 6.2.4 van EN 1993-1-3 wordt de laterale torsieknik weerstand (kip) bere-

kend van een element dat op buiging belast wordt. Voor het gebruik in gebouwen wordt een partiële 

veiligheidsfactor     gelijk aan 1 aanbevolen. 

 
Lateral-torsional 
buckling resistance 

Formula 

  1 
 

No special provisions for torsion fixity 

   1 
 

No special provisions for warping fixity 

   1.132 
 

Table F.12 EN-1993-1-1 

   0.459 
 

Table F.12 EN-1993-1-1 

    93.137 kNm       
     
(  ) 

[√(
 

  
)
   
  
 
(  )    
     

 (    )
 
     ] 
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 ̅   0.44 
  ̅   √

    

   
 

    0.21 
 

Section 6.2.4 (2) EN-1993-1-3 

    0.62 
 

       [     ( ̅      )   ̅  
 
] 

    0.94 
 

    
 

    √   
   ̅  

 

 

    16.818 kNm     
 
  
    

   
 

 

Het resulterende ontwerp weerstandbiedende moment van een PNB 0436/2 ligger die belast wordt op 

buiging rond zijn sterke as is gelijk aan:  

    14.899 kNm 

 

We vergelijken dit met het aangrijpende ontwerp moment     in UGT: 

    
   

 
 
(                 )      

 
          

   
   

                   

D.2 PLU16 kolom 
In dit deel wordt de ontwerp axiale weerstandsbelasting      van een PLU16 kolom bepaald. In eerste 

instantie wordt de kniklengte gelijk gesteld aan de systeemlengte van de kolom. 

D.2.1 Kniklengte gelijk aan de systeemlengte 

 

Specifications PLU16 

  691 mm2 

     620.2 mm2 

   21.97 mm 

   36.54 mm 

   -54 mm 

   0 mm 

  2.10E+05 N/mm2 

  8.08E+04 N/mm2 

   1441 mm4 

   1220000000 mm6 

    2250 mm 

   380 N/mm2 

 
De doorsnedeweerstand voor axiale druk is gelijk aan (     ): 
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Axial compression Formula 

      235.676 kN       
      

 
  

 

 

De ontwerp knikweerstand       wordt bepaald zoals voorgeschreven wordt door EN 1993-1-3:  

 Flexural buckling y Flexural buckling z Formula 

   73.84 
 

73.84 
 

    √
 

  
 

    377.61 kN 136.51 kN     
    

   
  

 ̅ 0.83 
 

1.31 
  ̅  √

      

   
 

  0.34 
 

0.34 
 

 

 

  0.96 
 

1.55 
 

     [   ( ̅     )   ̅
 
] 

  0.70 
 

0.42 
 

  
 

  √    ̅
 

            

      165.76 kN 99.04 kN       
       

   
 

 

Voor elementen met een mono-symmetrische open doorsnede moet men er rekening mee houden dat 

de laterale-torsieknik lager kan zijn dan de gewone laterale knik. 

 Torsional buckling Formula 

  
  4734 mm2   

    
    

    
    

  

 

      130.10 kN       
 

  
 (    

     

   
 ) 

 

 Torsional-flexural buckling Formula 

  0.38 
 

    (
  
  
)
 

 

       105.12 kN        
     

  
[  

     
     

 √(  
     
     

)

 

  (
  
  
)
      
     

] 

 ̅  1.50 
  ̅  √

      

   
                                  

  0.34 
 

 

 

  1.84 
 

     [   ( ̅     )   ̅
 
] 
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  0.34 
 

  
 

  √    ̅
 

            

      80.89 kN       
       

   
 

 
De resulterende axiale druk ontwerpweerstand van een PLU16 kolom is gelijk aan: 

    80.89 kN 

 

D.2.2 Kniklengte gelijk aan 0,7 x systeemlengte 

Voor verbindingen die een significantie weerstand bieden tegen torsie en welving mag de kniklengte 

gelijk gesteld worden aan 0,7 x de systeemlengte. 

Specifications PLU16 

  691 mm2 

     620.2 mm2 

   21.97 mm 

   36.54 mm 

   -54 mm 

   0 mm 

  2.10E+05 N/mm2 

  8.08E+04 N/mm2 

   1441 mm4 

   1220000000 mm6 

    1575 mm 

   380 N/mm2 

 

Axial compression Formula 

      235.676 kN       
      

 
  

 

 

 Flexural buckling y Flexural buckling z Formula 

   73.84 
 

73.84 
 

    √
 

  
 

    770.64 kN 278.60 kN     
    

   
  

 ̅ 0.58 
 

0.92 
  ̅  

   
 

√
    
 
  

 

  0.34 
 

0.34 
 

 

 

  0.74 
 

1.05 
 

     [   ( ̅     )   ̅
 
] 
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  0.85 
 

0.65 
 

  
 

  √    ̅
 

            

      199.18 kN 152.83 kN       
       

   
 

 

 Torsional buckling Formula 

  
  4734 mm2   

    
    

    
    

  

 

      239.92 kN       
 

  
 (    

     

   
 ) 

 

 Torsional-flexural buckling Formula 

  0.38 
 

    (
  
  
)
 

 

       197.83 kN        
     

  
[  

     
     

 √(  
     
     

)

 

  (
  
  
)
      
     

] 

 ̅  1.09 
  ̅  √

      

   
                                  

  0.34 
 

 

 

  1.25 
 

     [   ( ̅     )   ̅
 
] 

  0.54 
 

  
 

  √    ̅
 

            

      127.34 kN       
       

   
 

 

De resulterende axiale druk ontwerpweerstand van een PLU16 kolom is gelijk aan: 

    127.34 kN 
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D.3 Sandwichpanelen 
De standaardmethode voor berekening van balken, de zogenaamde Euler-Bernoulli balkentheorie is 

niet toepasbaar op sandwichelementen. Dit komt omdat de Euler-Bernoulli balkentheorie geen reke-

ning houdt met de vervorming t.g.v. dwarskracht die, in het geval van sandwichelementen, zeker niet 

verwaarloosbaar is. Er moet dus een andere methode gebruikt worden die hier wel rekening mee 

houdt. Er zijn meerdere berekeningsmethodes te vinden die toegepast kunnen worden op sandwich-

panelen, de hier toegepaste methode wordt aanbevolen in het EOTA rapport "Calculation models for 

prefabricated wood-based loadbearing stressed skin panels for use in roofs" [7]. Dit is ook de methode 

die door de fabrikant van de panelen gebruikt wordt om hun overspanningstabellen te bepalen.  

Het rapport stelt een algemene berekeningsmethode voor waarmee composietelementen berekend 

kunnen worden. Dit is het Kreuzinger model dat opgesteld werd door prof. dr.-ing. Kreuzinger van de 

universiteit van München. De basisprincipes van dit model worden hier kort beschreven: 

Een element wordt opgedeeld in twee virtuele balken A en B met elk hun eigen stijfheid: 

 Virtuele balk A: bevat de buigstijfheid van de lagen, de dwarskrachtstijfheid is oneindig: 

(  )  ∑    

 

   

 

 Virtuele balk B: bevat de Steiner stijfheid en de eindige dwarskrachtstijfheid van de lagen: 

(  )  ∑      
 

 

   

  

 

(  ) 
 
 

  
(∑

 

  

 

   

 
  

     
 ∑

  
    

   

   

 
  

     
) 

De betekenis van de symbolen zal duidelijk worden in de berekeningen.  

De Kreuzinger balk wordt dan gevormd door de twee virtuele balken zoals op figuur 56 is weergege-

ven. Door de virtuele knopen wordt er verzekerd dat de doorbuiging van de virtuele balken overal ge-

lijk is, want in realiteit zijn deze virtuele balken noch ruimtelijk, noch substantieel van elkaar geschei-

den.  

 

figuur 56: Kreuzinger balk (figure C.2 EOTA report) 

De Kreuzinger balk kan nu belast worden wat resulteert in de interne krachten en momenten MA,QA, 

NA in virtuele balk A MB, QB, NB in virtuele balk B. De deze interne krachten en momenten worden 

afgeleid uit de aangrijpende krachten op de Kreuzingerbalk en ze zijn afhankelijk van de verhouding 

van de stijfheden van de virtuele balken (voorwaarde zelfde doorbuiging). Met deze interne krachten 

worden dan de spanningen in elk onderdeel van het composiet element berekend. 

D.3.1 Dakpanelen 

Deze panelen zijn van het type: gelijmde dubbele wand, zonder ribben, met dragende isolatie, zoals 

op figuur 57 te zien is. 
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figuur 57: sandwichpaneel zonder ribben met dragende isolatie (figure C.4 EOTA report) 

De eigenschappen van een dakpaneel zijn gegeven in tabel 12. De omgevingsklasse waarmee reke-

ning gehouden wordt is klasse 3 (dit is de meeste nadelige klasse met de grootste vochtigheid) omdat 

de panelen aan de buitenomgeving worden blootgesteld. 

tabel 12: eigenschappen dakpaneel 

Properties roof panels  

 d [mm] z [mm] A [mm2] E [N/mm2] G [N/mm2] 

Layer 1 12 96 12000 9400 530 

Layer 2 180 0 180000 4 2 

Layer 3 12 96 12000 9400 530 

 

a 204 mm 

b 1000 mm 

l 1050 mm 

 
De design eigenschappen    van het multiplex worden bepaald aan de hand van de karakteristieke 

eigenschapppen    van Fins conifeer multiplex [3] : 

   
      
  

 

Waarin      de sterkte modificatiefactor is. Voor multiplexplaten in omgevingsklasse 3 voor belastin-

gen op korte termijn is      gelijk aan 0,9. De veiligheidsfactor voor multiplex    is gelijk aan 1,2. 

Plywood      

     10.50 N/mm2       14 N/mm2 

     15.75 N/mm2       21 N/mm2 

     18.00 N/mm2       24 N/mm2 

     1.65 N/mm2       2.2 N/mm2 

 

Insulation   

      0.06 N/mm2 

      0.04 N/mm2 

 
Bepalen van de eigenschappen van de virtuele balken: 

Virtual beam A 

The own bending stiffness, represented by virtual beam A, appears to be a factor of 100 to 200 times 
smaller than the Steiner bending stiffness, represented by virtual beam B As there is no effect in the 
load distribution and singularity errors are caused by the large difference in stiffnesses, virtual beam A 
plays no part and is ignored. 
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De gelijmde verbinding van de isolatie met de platen kan als men oneindig stijf beschouwen, daardoor 

mag de term ∑     
 
    verwaarloosd worden in de formule voor   (  ) : 

Virtual beam B Formula 

(  )  2.07913E+12 (  )  ∑      
 

 

   

 

  (  )  2.16317E-06 
 

(  ) 
 
 

  
(
  

     
 
  
    

 
  

     
) 

  

Een dakpaneel wordt minimaal ondersteund door drie liggers. De ontwerpbelasting en resulterende 

momenten en dwarskracht op de Kreuzingerbalk zijn: 

 

figuur 58: uniform belaste doorgaande balk (Beam formulas ACW [8]) 

Design actions on the Kreuzinger beam Formula 

   2.385 kN/m    (                    )    

   0.329 kNm    
   

 

 
 

   1.565 kN    
   

 
 

   0.000 kN No axial loads on the roof panels 

  

Dit geeft als interne krachten op virtuele balk B (triviaal omdat virtuele balk A verwaarloosd wordt) 

Design actions on virtual beam B  

     0.329 kNm  

     1.565 N  

     0 N  

  

Vervolgens worden de spanningen in de meest kritieke sectie (ter plaatse van het tussensteunpunt) 

bepaald en gecontroleerd of deze niet de eigenschappen van het materiaal overschrijden. 

Spanningen in de onderplaat: 
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Design compression stress in layer 3 
(lower wood-based skin) 

Formula 

    1712 N     
      
(  ) 

     
    

∑     
 
   

(         ) 

      0.143 N/mm2       
   
  

 

         ⁄  0.009 
  

  

Spanningen in de bovenplaat: 

Design tension stress in layer 1  
(upper wood-based skin) 

Formula 

    1712 N     
      
(  ) 

     
    

∑     
 
   

(         ) 

      0.143 N/mm2       
   
  

 

         ⁄  0.014 
  

  

Schuifspanningen: 

Design shear stress at interface 
of adjoining layers 1 and 2 

Formula 

      0.008 N/mm2       
∑       
 
   

(  ) 

    
 

 

      0.040 N/mm2          {
    
     

 

            0.204 
  

  

Design shear stress at interface 
of adjoining layers 2 and 3 

Formula 

      0.008 N/mm2       
∑       
 
   

(  ) 

    
 

 

      0.040 N/mm2          {
     
    

 

            0.204 
  

 

 

Controle van de lokale drukspanningen in de isolatie ter plaatse van de steunpunten: 
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figuur 59: effectieve ondersteuningslengtes (figure C.7 EOTA report) 

Intermediate support Formula 

   3130 N    
     

 
 

  100 mm The distance between the centers of the face layers; e ≤100 mm 

   50 mm Support length (figure C.7 EOTA report) 

  0.5 
 

A distribution parameter; k = 0,50 for loadbearing insulation core 

     100000 mm2       (      ) 

      0.031 N/mm2       
  
    

 

            0.522 
  

 

End support Formula 

   939 N    
    

 
 

  100 mm The distance between the centers of the face layers; e ≤100 mm 

   50 mm Support length (figure C.7 EOTA report) 

  0.5 
 

A distribution parameter; k = 0,50 for loadbearing insulation core 

     75000 mm2       (        ) 

      0.013 N/mm2       
  
    

 

            0.209 
  

 

Het paneel voldoet dus aan alle spanningsvoorwaarden. 

De doorbuigingen worden bepaald aan de hand van de volgende formule (qd in GGT): 
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   (  )   
 

    
  

   (  )   
 

Waarin: 

(  )    (  )  (  )  

(  )    (  )  

In de vergelijking van de maximale doorbuiging is de eerste term de klassieke doorbuiging volgens de 

Euler-Bernoulli balkentheorie, de tweede term is de dwarskrachtvervorming volgens de Timoshenko 

balkentheorie. De factor k is de dwarskracht vormcoëfficiënt die gelijk is aan 1,2 voor rechthoekige 

doorsneden. Dit resulteert in een maximale doorbuiging: 

                       

Deze doorbuiging kan aanvaard worden. 

D.3.2 Vloerpaneel gelijkvloers 

Deze panelen zijn van het type: gesloten box met dubbele wand en houten ribben met niet-dragende 

isolatie zoals op figuur 60 te zien is. 

 

figuur 60: paneel met ribben (figure C.8 EOTA report) 

De eigenschappen van een vloerpaneel van het gelijkvloers zijn gegeven in tabel 13. De omgevings-

klasse waarmee rekening gehouden wordt is opnieuw klasse 3 omdat ook deze panelen aan de bui-

tenomgeving worden blootgesteld. 

tabel 13: eigenschappen vloerpanelen gelijkvloers 

Properties of the ground floor panels    

 d [mm] z [mm] A [mm2] I [mm4] E [N/mm2] G [N/mm2] 

Layer 1 12 96 2160 25920 9400 530 

Layer 3 12 96 2160 25920 9400 530 

Rib 180 0 7200 19440000 9000 560 

 

a 204 mm 

b 1050 mm 

b1 1010 mm 

b2 20 mm 

l 1800 mm 
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Effective flange width of  
wood-based skins Formula 

              180 mm                     

                   240 mm                        

    180 mm        (                                ) 

 
De design eigenschappen worden opnieuw bepaald voor omgevingsklasse 3. Voor de ribben is      

gelijk aan 0,9 en de veiligheidsfactor    is gelijk aan 1,3. 
 

Plywood      

     10.50 N/mm2       14 N/mm2 

     15.75 N/mm2       21 N/mm2 

     18.00 N/mm2       24 N/mm2 

     1.65 N/mm2       2.2 N/mm2 

 

Rib     

      7.62 N/mm2        8 N/mm2 

      12.46 N/mm2        16 N/mm2 

      12.46 N/mm2        18 N/mm2 

      0.80 N/mm2        1.7 N/mm2 

 
Bepalen van de eigenschappen van de virtuele balken: 

Virtual beam A  

(  )  1.75447E+11 (  )  ∑    

 

   

 

 

Virtual beam B  

(  )  3.74243E+11 (  )  ∑      
 

 

   

 

  (  )  3.89206E-07 
 

(  ) 
 
 

  
(
  

     
 
  
    

 
  

     
) 

 

Een vloerpaneel van het gelijkvloers wordt minimaal ondersteund door drie UPN 160 balken. De vorm 

van de momentenlijn en dwarskrachtenlijn is analoog aan die voor een dakpaneel, zie figuur 58. De 

ontwerpbelasting en resulterende momenten en dwarskracht op de Kreuzingerbalk zijn: 

Design actions on the 
Kreuzinger beam 

Formula 

   4.048 kN/m    (                    )    

   0.922 kNm    
   

 

 
 

   4.554 kN    
   

 
 

   0.000 kN No axial loads on the groundfloor panels 
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Interne krachten op de virtuele balken worden nu bepaald zodat de doorbuiging van beide balken 

gelijk is (voorwaarde Kreuzingerbalk). Dit betekend dat de interne krachten afhankelijk zijn van de 

verhouding van de stijfheden van de balken. 

Design actions on virtual beam A Formula 

     0.294 kNm      
(  ) 

(  )  (  ) 
   

     1453 N      
(  ) 

(  )  (  ) 
   

     0 N 
 

 

Design actions on virtual beam B Formula 

     0.628 kNm      
(  ) 

(  )  (  ) 
   

     3100 N      
(  ) 

(  )  (  ) 
   

     0 N 
 

 

Vervolgens worden de spanningen bepaald en gecontroleerd of deze niet de eigenschappen van het 

materiaal overschrijden. 

Spanningen in de onderplaat: 

Design bending stress in layer 3 
(lower wood-based skin) 

Formula 

     409 Nmm      
    
(  ) 

     

   4320 mm3    
     

 

 
 

      0.095 N/mm2       
    
  

 

 

Design compression stress in layer 3 
(lower wood-based skin) 

Formula 

     3270 N     
      
(  ) 

     
    

∑     
 
   

(         ) 

      1.514 N/mm2       
   
  

 

 

Maximum combined design com-
pression and bending stress in layer 3 

Formula 

 
0.101 
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Spanningen in de ribben: 

Design bending stress in layer 2 
(wooden rib core) 

Formula 

     293502 Nmm      
    
(  ) 

     

   108000 mm3    
     

 

 
 

      2.718 N/mm2       
    
  

 

 

Design tension stress in layer 2 
(wooden rib core) 

Formula 

     0.000 N     
      
(  ) 

     
    

∑     
 
   

(         ) 

      0.000 N/mm2       
   
  

 

 

Maximum combined design tension 
and bending stress in layer 2 

Formula 

 
0.218 

     
     

 
     
     

 

 

Spanningen in de bovenplaat: 

Design bending stress in layer 1 
(upper wood-based skin) 

Formula 

     409 Nmm      
    
(  ) 

     

   4320 mm3    
     

 

 
 

      0.095 N/mm2       
    
  

 

 

Design tension stress in layer 1 
(upper wood-based skin) 

Formula 

     3270 N     
      
(  ) 

     
    

∑     
 
   

(         ) 

      1.514 N/mm2       
   
  

 

 

Maximum combined design tension 
and bending stress in layer 1 

Formula 

 
0.149 

     
    

 
     
    

 

 

Schuifspanningen: 
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Design shear stress at interface 
of adjoining layers 1 and 2 

Formula 

      0.807 N/mm2       
∑       
 
   

(  ) 

    
   

 

      0.8 N/mm2          {
    
     

 

            1.009 
  

 

Design shear stress at interface 
of adjoining layers 2 and 3 

Formula 

      0.807 N/mm2       
∑       
 
   

(  ) 

    
   

 

      0.8 N/mm2          {
    
     

 

            1.009 
  

 

Het paneel voldoet dus net niet aan de spanningsvoorwaarde. Het verschil is echter zo klein dat (min-

der dan 1%) dit nog wel aanvaardbaar zal zijn. 

De doorbuiging is gelijk aan (qd in GGT): 

     
   

 

   (  )   
 

    
  

   (  )   
                   

Deze doorbuiging kan aanvaard worden. 

D.3.3 Vloerpaneel 1
ste

 verdieping 

Deze panelen zijn van het type: gesloten box met dubbele wand en houten ribben met dragende isola-

tie zoals op figuur 61 te zien is. 

 

figuur 61: paneel met dragende isolatie 

In tegenstelling tot de andere sandwichpanelen zijn de boven en onderlaag vezelplaten i.p.v. multi-

plex. De eigenschappen van een vloerpaneel van het gelijkvloers zijn gegeven in tabel 14.  
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tabel 14: eigenschappen vloerpanelen 1
ste

 verdieping 

Properties of the 2nd floor panels    

 d [mm] z [mm] A [mm2] I [mm4] E [N/mm2] G [N/mm2] 

Layer 1 8 24 3072 16383 3500 960 

Layer 3 8 24 3072 16383 3500 960 

Rib 45 0 2700 455625 9000 560 

 

a 61 mm 

b 895 mm 

bf 835 mm 

bw 30 mm 

 

Effective flange width of  
wood-based skins 

Formula 

  0.24 
 

   1.58    
  
   

    

   0.45    
  
   

 

   1.74    √   √  
     

   0.39    √   √  
     

   2.17    
     

  
 

   0.49    
     

  
 

    384     
    (                 )

   (  
    

 )
 

 

De omgevingsklasse waarmee rekening gehouden wordt is klasse 1 omdat deze panelen binnenin het 

gebouw geplaatst worden. Voor vezelplaten voor belastingen op korte termijn is      dan gelijk aan 

0,8. De veiligheidsfactor    is gelijk aan 1,3. 

Particle board    

     5.48 N/mm2       8.9 N/mm2 

     8.74 N/mm2       14.2 N/mm2 

     7.38 N/mm2       12 N/mm2 

     1.11 N/mm2       1.8 N/mm2 
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Rib     

      5.54 N/mm2        8 N/mm2 

      11.08 N/mm2        16 N/mm2 

      12.46 N/mm2        18 N/mm2 

      1.18 N/mm2        1.7 N/mm2 

 
Bepalen van de eigenschappen van de virtuele balken: 

Virtual beam A  

(  )  4.22E+09 (  )  ∑    

 

   

 

 

Virtual beam B  

(  )  1.24E+10 (  )  ∑      
 

 

   

 

  (  )  7.26E-07 
 

(  ) 
 
 

  
(
  

     
 
  
    

 
  

     
) 

 

Een vloerpaneel van het gelijkvloers wordt minimaal ondersteund door drie PNB 0436/2 liggers. De 

vorm van de momentenlijn en dwarskrachtenlijn is analoog aan die voor een dakpaneel, zie figuur 58. 

De ontwerpbelasting en resulterende momenten en dwarskracht op de Kreuzingerbalk zijn: 

Design actions on the 
Kreuzinger beam 

Formula 

   3.450 kN/m    (                    )    

   0.475 kNm    
   

 

 
 

   2264 kN    
   

 
 

   0 kN No axial loads on the 2de floor panels 

 

Interne krachten op de virtuele balken worden nu bepaald zodat de doorbuiging van beide balken 

gelijk is (voorwaarde Kreuzingerbalk). 

Design actions on virtual beam A Formula 

     0.121 kNm      
(  ) 

(  )  (  ) 
   

     575 N      
(  ) 

(  )  (  ) 
   

     0 N 
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Design actions on virtual beam B Formula 

     0.355 kNm      
(  ) 

(  )  (  ) 
   

     1689 N      
(  ) 

(  )  (  ) 
   

     0 N 
 

 

Vervolgens worden de spanningen bepaald en gecontroleerd of deze niet de materiaaleigenschappen 

overschrijden. 

Spanningen in de onderplaat: 

Design bending stress in layer 3 
(lower wood-based skin) 

Formula 

     1642 Nmm      
    
(  ) 

     

   4096 mm3    
     

 

 
 

      0.401 N/mm2       
    
  

 

 

Design compression stress in layer 3 
(lower wood-based skin) 

Formula 

     7391 N     
      
(  ) 

     
    

∑     
 
   

(         ) 

      2.406 N/mm2       
   
  

 

 

Maximum combined design com-
pression and bending stress in layer 3 

Formula 

 
0.330 

     
    

 
     
    

 

 

Spanningen in de ribben: 

Design bending stress in layer 2 
(wooden rib core) 

Formula 

     117450 Nmm      
    
(  ) 

     

   10125 mm3    
     

 

 
 

      11.600 N/mm2       
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Design tension stress in layer 2 
(wooden rib core) 

Formula 

     0.000 N     
      
(  ) 

     
    

∑     
 
   

(         ) 

      0.000 N/mm2       
   
  

 

 

Maximum combined design tension 
and bending stress in layer 2 

Formula 

 
0.931 

     
     

 
     
     

 

 

Spanningen in de bovenplaat: 

Design bending stress in layer 1 
(upper wood-based skin) 

Formula 

     1642 Nmm      
    
(  ) 

     

   4096 mm3    
     

 

 
 

      0.401 N/mm2       
    
  

 

 

Design tension stress in layer 1 
(upper wood-based skin) 

Formula 

     7391 N     
      
(  ) 

     
    

∑     
 
   

(         ) 

      2.406 N/mm2       
   
  

 

 

Maximum combined design tension 
and bending stress in layer 1 

Formula 

 
0.494 

     
    

 
     
    

 

 

Schuifspanningen: 

Design shear stress at interface 
of adjoining layers 1 and 2 

Formula 

      1.173 N/mm2       
∑       
 
   

(  ) 

    
   

 

      1.11 N/mm2          {
    
     

 

            1.059 
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Design shear stress at interface 
of adjoining layers 2 and 3 

Formula 

      1.173 N/mm2       
∑       
 
   

(  ) 

    
   

 

      1.11 N/mm2          {
    
     

 

            1.059 
  

 

Het paneel voldoet niet aan alle spanningsvoorwaarden, de waarden liggen maximaal 6% boven de 

limiet. Deze overschrijding is aanvaardbaar omdat tijdens de SD competitie er geen bezoekers toege-

laten worden op de 1
ste

 verdieping. Bovendien zal men bij normaal gebruik van de woning rekenen 

met een nuttige belasting van 2,0 kN/m
2
 in plaats van 2,39 kN/m

2
. Indien de berekening uitgevoerd 

wordt met         gelijk aan 2,0 kN/m
2
 bekomt men dat de meest kritieke spanning (de schuifspanning 

ter plaatse van de aansluiting van de ribben met de platen) voldoet aan de toegelaten ontwerpschuif-

spanning.  

De doorbuiging is gelijk aan (qd in GGT): 

     
   

 

   (  )   
 

    
  

   (  )   
                   

Deze doorbuiging kan aanvaard worden. 
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