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1 Stalen bruggen  

1.1 Wat is het verschil in werking van een 
? Hoe zit het met de verzwakking van de basisdoorsnede en vooral : welke verbinding vindt U 
het meest geschikt in bruggenbouw ? Toepassingen

Gekalibreerde bouten 
Werken op afschuiving van de boutstelen

Sterkte wordt bepaald door de stuikdruk tussen 
boutgat en boutsteel en door de schuifsterkte van 
de boutsteel 

Handvast aandraaien 

Kleine speling van de bout t.o.v. de gaten

Bruto doorsnede wordt in rekening gebracht. H
gedeelte van de bout met draad heeft een veel 
kleinere keeldoorsnede (netto doorsnede). Hier is 
de schuifkracht waar de bout aan kan weerstaan 
veel kleiner. Het draadgedeeelte moet 
minimum beperkt worden 
Enkelsnedige verbindingen vermijden: 
schuifkracht niet volledig door één doorsnede 
laten opnemen + bijkoment moment vermijden

Krachtsverdeling niet 100% gelijkmatig, 
daardoor veel bouten nodig op korte afstand van 
elkaar 
Geconcentreerde krachtsoverdracht

De sterkte van de plaat wordt bepaald door de 
netto plaatbreedte, deze is steeds kleiner dan
ongeschonden plaat 

Axiale trek resulteerd direct in een verhoging van 

Wat is het verschil in werking van een boutverbinding met gekalibreerde of met voorspanbouten 
? Hoe zit het met de verzwakking van de basisdoorsnede en vooral : welke verbinding vindt U 
het meest geschikt in bruggenbouw ? Toepassingen 

Voorgespannen bouten 
afschuiving van de boutstelen Werken op wrijving tussen de te verbinden platen

 
Sterkte wordt bepaald door de stuikdruk tussen 
boutgat en boutsteel en door de schuifsterkte van 

De sterkte wordt bepaald door de grootte van de 
klemkracht en de wrijvingscoëfficiënt. (vlakken 
voorbereiden door gritstralen om ruwheid te 
verhogen vlak voor het maken van de 
verbinding) 
Gecontroleerd aandraaien: door middel van een 
momentensleutel(frans-belgische methode) of 
door rechtstreekse trek op de boutsteel (Delftse 
methode) 

Kleine speling van de bout t.o.v. de gaten Grotere gatspeling. Dit heeft als voordeel dat 
uitvoeringsonnauwkeurigheden nog te 
compenseren zijn. 

Bruto doorsnede wordt in rekening gebracht. Het 
met draad heeft een veel 

re keeldoorsnede (netto doorsnede). Hier is 
schuifkracht waar de bout aan kan weerstaan 

draadgedeeelte moet dus tot een 

Netto doorsnede wordt in rekening gebracht
(bout wordt op axiale trek belast)

Enkelsnedige verbindingen vermijden: 
schuifkracht niet volledig door één doorsnede 
laten opnemen + bijkoment moment vermijden 

 

Idem 

Krachtsverdeling niet 100% gelijkmatig, 
daardoor veel bouten nodig op korte afstand van 

Bij een goed uitvoering een gelijkmatige 
krachtsverdeling 

Geconcentreerde krachtsoverdracht 

 

Krachtsoverdracht in een betrekkelijk groot 
gebied rond de bouten 

De sterkte van de plaat wordt bepaald door de 
steeds kleiner dan de 

Door middel van wrijving wordt reeds een deel 
van de kracht (min 40%) voor de netto
overgedragen. De verzwakking van de plaat is 
dus ten hoogste 60% van de totale verzwakking 
in de netto doorsnede. 

ect in een verhoging van Ook voordeliger in axiale trek, dit resulteerd 
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boutverbinding met gekalibreerde of met voorspanbouten 
? Hoe zit het met de verzwakking van de basisdoorsnede en vooral : welke verbinding vindt U 

Werken op wrijving tussen de te verbinden platen 

 

De sterkte wordt bepaald door de grootte van de 
en de wrijvingscoëfficiënt. (vlakken 

voorbereiden door gritstralen om ruwheid te 
verhogen vlak voor het maken van de 

: door middel van een 
belgische methode) of 

se trek op de boutsteel (Delftse 

Grotere gatspeling. Dit heeft als voordeel dat 
uitvoeringsonnauwkeurigheden nog te 

Netto doorsnede wordt in rekening gebracht 
iale trek belast) 

goed uitvoering een gelijkmatige 

Krachtsoverdracht in een betrekkelijk groot 

 
Door middel van wrijving wordt reeds een deel 
van de kracht (min 40%) voor de netto-breedte 
overgedragen. De verzwakking van de plaat is 
dus ten hoogste 60% van de totale verzwakking 

Ook voordeliger in axiale trek, dit resulteerd 
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de axiale trekspanningen in de bout. vooral in een vermindering van de 
klemspanningen in de platen eerder dan een 
verhoging van de spankracht in de bout 

Weinig geschikt voor de bruggenbouw Veel gebruikt in de bruggenbouw. Onder andere 
voor de bevestiging van trekstangen aan 
boogbruggen. 

 

  



 

1.2 Welke twee soorten lassen worden gebruikt in stalen bruggen en geef voor elk het 
toepassingsgebied ? Toepassing op concrete gevallen. Hoe kan
onderzoeken ? 

Stompe lassen 
Stompe lasnaden hebben een volle penetratie van het lasmateriaal en verminderen de sterkte van de 
basisplaat dus niet. Er is ook geen excentriciteit in het overbrengen van de krachten. 

Deze las vereist een voegvoorbereiding vanaf een bepaalde plaatdikte en grote controle door niet
destructief onderzoek. Hoe groter de plaatdikte hoe verder de platen van elkaar verwijderd moeten zijn 
om nog een volledige doorbranding te krijgen. Daarom voorziet men voor d
voor nog grotere plaatdiktes X-naden of K

Hoeklassen 
Hoeklassen worden gebruikt voor over elkaar liggende platen of voor haakse verbindingen. De 
krachtsoverdracht gebeurd vooral door afschuiving in de keeldoorsnede van de las

Haakse verbindingen met hoeklasssen noemt men meestal hoeknaden. Er blijft een spleet tussen de 
verbonden elementen.  

Toepassing op een vollewandligger

Kwalificatie van de lassers (automatische lassen), de lassers moeten een pro
waarin de lassen die uitgevoerd moeten worden in de werkelijke brug aanwezig zullen zijn. 

Destructief onderzoek 
Op het proefstuk uit onderstaande figuur wordt een buigproef uitgevoerd, na het buigen mag er geen 
enkele scheur optreden (kleine oppervlakkige barstjes niet meegerekend). 

Op het onderstaande proefstuk van een hoeknaad wordt een breekproef uitgevoerd (met kerfje om 
breuk te vergemakkelijken).  

Welke twee soorten lassen worden gebruikt in stalen bruggen en geef voor elk het 
toepassingsgebied ? Toepassing op concrete gevallen. Hoe kan men de kwaliteit ervan 

Stompe lasnaden hebben een volle penetratie van het lasmateriaal en verminderen de sterkte van de 
basisplaat dus niet. Er is ook geen excentriciteit in het overbrengen van de krachten. 

 

een voegvoorbereiding vanaf een bepaalde plaatdikte en grote controle door niet
destructief onderzoek. Hoe groter de plaatdikte hoe verder de platen van elkaar verwijderd moeten zijn 
om nog een volledige doorbranding te krijgen. Daarom voorziet men voor dikke platen V

naden of K-naden.  

Hoeklassen worden gebruikt voor over elkaar liggende platen of voor haakse verbindingen. De 
krachtsoverdracht gebeurd vooral door afschuiving in de keeldoorsnede van de las

 

Haakse verbindingen met hoeklasssen noemt men meestal hoeknaden. Er blijft een spleet tussen de 

Toepassing op een vollewandligger, cfr. project 1 

van de lassers (automatische lassen), de lassers moeten een proefprogramma uitvoeren 
waarin de lassen die uitgevoerd moeten worden in de werkelijke brug aanwezig zullen zijn. 

Op het proefstuk uit onderstaande figuur wordt een buigproef uitgevoerd, na het buigen mag er geen 
(kleine oppervlakkige barstjes niet meegerekend).  

 

Op het onderstaande proefstuk van een hoeknaad wordt een breekproef uitgevoerd (met kerfje om 
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Welke twee soorten lassen worden gebruikt in stalen bruggen en geef voor elk het 
men de kwaliteit ervan 

Stompe lasnaden hebben een volle penetratie van het lasmateriaal en verminderen de sterkte van de 
basisplaat dus niet. Er is ook geen excentriciteit in het overbrengen van de krachten.  

een voegvoorbereiding vanaf een bepaalde plaatdikte en grote controle door niet-
destructief onderzoek. Hoe groter de plaatdikte hoe verder de platen van elkaar verwijderd moeten zijn 

ikke platen V-naden en 

Hoeklassen worden gebruikt voor over elkaar liggende platen of voor haakse verbindingen. De 
krachtsoverdracht gebeurd vooral door afschuiving in de keeldoorsnede van de las.  

Haakse verbindingen met hoeklasssen noemt men meestal hoeknaden. Er blijft een spleet tussen de 

fprogramma uitvoeren 
waarin de lassen die uitgevoerd moeten worden in de werkelijke brug aanwezig zullen zijn.  

Op het proefstuk uit onderstaande figuur wordt een buigproef uitgevoerd, na het buigen mag er geen 

Op het onderstaande proefstuk van een hoeknaad wordt een breekproef uitgevoerd (met kerfje om 



 

Bovendien verricht men ook visueel onderzoek op proeflassen. Een goede las heeft een gaaf uitzicht 
zonder oppervlakte fouten. Voor stompe lassen mag de overdikte niet groter zijn dan 1mm en de 
lassen moeten nadien bijgeslepen worden. 

Van elk type verbinding wordt een doorsnede gemaakt en gepolijst. Daar wordt een foto
gemaakt die toelaat de inbranding van de las en de omtreklijn van de het neergesmolten materiaal na te 
gaan. 

Niet-destructief onderzoek 
Na het uitvoeren van het laswerk wordt nie

Radiografisch onderzoek bestaat erin om röntgen opnames te maken van de lassen. Aan de hand van 
de beelden kan men scheuren, insluitsels of onregelmatigheden zijn in de las. Het voordeel is dat er 
blijvend bewijs aanwezig is. Het nadeel is dat aan de ene kant de bestraling moet worden uitgevoerd 
en aan de andere kant de film moet worden geplaatst. Dit is dus enkel mogelijk bij goed toegankelijke 
stompe lassen.  

Bij ultrasoon onderzoek  reflecteren eventuele fo
alle fouten ontdekt maar wel veel ervaring vergt van de bediener en geen blijvend resultaat levert.

Bij onderzoek met een penetrante vloeistof dringt de vloeistof in de fouten aan het oppervlak. Ze 
worden zichtbaar gemaakt door een kleurstof . Het oppervlak moet wel eerst gereinigd worden en 
ontvet. 

Bij magnetisch onderzoek wordt er een magnetische flux aangelegd waarna er een vloeistof met een 
fijn ijzerpoeder wordt opgespoten. Deze methode is aanbevo

 

 

 

  

 

Bovendien verricht men ook visueel onderzoek op proeflassen. Een goede las heeft een gaaf uitzicht 
zonder oppervlakte fouten. Voor stompe lassen mag de overdikte niet groter zijn dan 1mm en de 
lassen moeten nadien bijgeslepen worden.  

ng wordt een doorsnede gemaakt en gepolijst. Daar wordt een foto
gemaakt die toelaat de inbranding van de las en de omtreklijn van de het neergesmolten materiaal na te 

Na het uitvoeren van het laswerk wordt niet-destructief onderzoek verricht ter controle. 

Radiografisch onderzoek bestaat erin om röntgen opnames te maken van de lassen. Aan de hand van 
de beelden kan men scheuren, insluitsels of onregelmatigheden zijn in de las. Het voordeel is dat er 

wijs aanwezig is. Het nadeel is dat aan de ene kant de bestraling moet worden uitgevoerd 
en aan de andere kant de film moet worden geplaatst. Dit is dus enkel mogelijk bij goed toegankelijke 

Bij ultrasoon onderzoek  reflecteren eventuele fouten het geluid. Dit is een zeer gevoelige techniek die 
alle fouten ontdekt maar wel veel ervaring vergt van de bediener en geen blijvend resultaat levert.

Bij onderzoek met een penetrante vloeistof dringt de vloeistof in de fouten aan het oppervlak. Ze 
rden zichtbaar gemaakt door een kleurstof . Het oppervlak moet wel eerst gereinigd worden en 

Bij magnetisch onderzoek wordt er een magnetische flux aangelegd waarna er een vloeistof met een 
fijn ijzerpoeder wordt opgespoten. Deze methode is aanbevolen voor lassen met een grote omvang. 
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Bovendien verricht men ook visueel onderzoek op proeflassen. Een goede las heeft een gaaf uitzicht 
zonder oppervlakte fouten. Voor stompe lassen mag de overdikte niet groter zijn dan 1mm en de 

ng wordt een doorsnede gemaakt en gepolijst. Daar wordt een foto-opname van 
gemaakt die toelaat de inbranding van de las en de omtreklijn van de het neergesmolten materiaal na te 

 

destructief onderzoek verricht ter controle.  

Radiografisch onderzoek bestaat erin om röntgen opnames te maken van de lassen. Aan de hand van 
de beelden kan men scheuren, insluitsels of onregelmatigheden zijn in de las. Het voordeel is dat er 

wijs aanwezig is. Het nadeel is dat aan de ene kant de bestraling moet worden uitgevoerd 
en aan de andere kant de film moet worden geplaatst. Dit is dus enkel mogelijk bij goed toegankelijke 

uten het geluid. Dit is een zeer gevoelige techniek die 
alle fouten ontdekt maar wel veel ervaring vergt van de bediener en geen blijvend resultaat levert. 

Bij onderzoek met een penetrante vloeistof dringt de vloeistof in de fouten aan het oppervlak. Ze 
rden zichtbaar gemaakt door een kleurstof . Het oppervlak moet wel eerst gereinigd worden en 

Bij magnetisch onderzoek wordt er een magnetische flux aangelegd waarna er een vloeistof met een 
len voor lassen met een grote omvang.  



 

1.3 Welke twee belangrijke regels bepalen de vermoeiingsschade in stalen bruggen ? Welke 
tellingsmethode van de schade i
hanteert men bij het ontwerpen van stal
vermijden ? 

Vermoeiingschade wordt algemeen bepaald door: 

• Het aantal belastingscyclussen
• De spanningsvariatie tijdens deze belastingscyclussen

• Het type kerf waar een vermoeiingsscheur kan ontstaan

Regel van Wöhler-kromme/Opstellen van de kerfklassen
We beschouwen een stalen element dat een kerf bevat en onderworpen wordt aan een constante 
spanningsvariatie. Voor verschillende spanningsvariaties zijn de resultaten een half logaritmisch 
diagram gegeven (Wöhler-krommen). 

Elk lijnstuk van de kromme beantwoord aan de relatie:

De 2de helling is te wijten aan het onderwerpen aan variërende spanningsamplitudes. Indien dit niet 
het geval is wordt de rechte al horizontaal na de e
quasi identiek voor alle kerftypes. 
of andere sterkte eigenschappen van het staal. Een kerf wordt gekarakteriseerd door de ker
is het punt op de Wohler-kromme is de waarde van 
belastingscyclussen.  

Regel van Palmgren-Miner 
Vermoeiingsschade is eigenlijk het graduele verlies van sterkte eigenschappen om na een aantal 
belastingswisselingen te leiden tot bezwijken. De wolhler
aangebracht door een aantal belastingscyclussen met constante amp
vermoeiingschade door verschillende soorten en omvang van de belastingscyclussen kan in rekening 
gebracht worden door de regel van Palmgren
van elementaire schaden Di met constan
aantal ondergane belastingscyclussen.

Welke twee belangrijke regels bepalen de vermoeiingsschade in stalen bruggen ? Welke 
tellingsmethode van de schade is het meest aangewezen en hoe werkt ze ? Welke principes 
hanteert men bij het ontwerpen van stalen bruggen om het optreden van  vermoeiingsschade te 

Vermoeiingschade wordt algemeen bepaald door:  

Het aantal belastingscyclussen 
De spanningsvariatie tijdens deze belastingscyclussen 

Het type kerf waar een vermoeiingsscheur kan ontstaan 

kromme/Opstellen van de kerfklassen 
We beschouwen een stalen element dat een kerf bevat en onderworpen wordt aan een constante 
spanningsvariatie. Voor verschillende spanningsvariaties zijn de resultaten een half logaritmisch 

krommen).  

Elk lijnstuk van de kromme beantwoord aan de relatie: 

∆� � �����	/� 

De 2de helling is te wijten aan het onderwerpen aan variërende spanningsamplitudes. Indien dit niet 
het geval is wordt de rechte al horizontaal na de eerste tak. De hellingen van de W
quasi identiek voor alle kerftypes. Het vermoeiingsgedrag is onafhankelijk van de 
of andere sterkte eigenschappen van het staal. Een kerf wordt gekarakteriseerd door de ker

kromme is de waarde van ∆� die overeenkomt met 2.106

Vermoeiingsschade is eigenlijk het graduele verlies van sterkte eigenschappen om na een aantal 
belastingswisselingen te leiden tot bezwijken. De wolhler-kromme legt de vermoeiingss
aangebracht door een aantal belastingscyclussen met constante amplidtude. Cummulatie van 

chade door verschillende soorten en omvang van de belastingscyclussen kan in rekening 
gebracht worden door de regel van Palmgren-Miner. Men bepaald de totale schade door het sommeren 

met constante amplidtude. De elementaire schade Di is afhankelijk van het 
aantal ondergane belastingscyclussen. 
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We beschouwen een stalen element dat een kerf bevat en onderworpen wordt aan een constante 
spanningsvariatie. Voor verschillende spanningsvariaties zijn de resultaten een half logaritmisch 

 

De 2de helling is te wijten aan het onderwerpen aan variërende spanningsamplitudes. Indien dit niet 
e hellingen van de Wohler-krommen zijn 

Het vermoeiingsgedrag is onafhankelijk van de elasticiteitsmodulus 
of andere sterkte eigenschappen van het staal. Een kerf wordt gekarakteriseerd door de kerfwaarde, dit 
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Vermoeiingsschade is eigenlijk het graduele verlies van sterkte eigenschappen om na een aantal 
kromme legt de vermoeiingsschade vast 

Cummulatie van 
chade door verschillende soorten en omvang van de belastingscyclussen kan in rekening 

Men bepaald de totale schade door het sommeren 
is afhankelijk van het 



 

Vereenvoudigd gesteld doet bezwijken zich voor als D>1. In de praktijk probeert men een het 
werkelijke spectrum te reduceren tot een aantal spann
eenzelfde gecumuleerde schade leiden.

Tellen van de vermoeiingsschade
De verschillende methoden zijn: 

• Tellen van de gemiddelde cyclussen:
doorgangen door de nullijn (gemiddelde spannings). De spanningsvariatie per gemiddelde 
cyslus het verschil tussen de maximum en minimum waarde binnen eenzelfde cyclus.

• Tellen van de spanningsvariatie tussen de pieken en putten:
verschil tussen maximum en daaropvolgend minimum. Zeer bewerkelijk en omwerking nodig 
naar schadebepaling met Palmgren

• Tellen van de pieken: Men telt het aantal positieve en negatieve maxima. Met ieder positief 
maxima en ieder negatief minimum wordt een cyclus geassociee
de piekwaarde. In tegenstelling tot de methode spanningsvariatie tussen pieken en putten 
wordt er geen rekening gehouden met tussenliggende pieken.

• Rain-flow fatigue count (druppelmethode):
alle belastingstoestanden, ze brengt alle secundaire variaties in rekening. Nadeel is dat ze niet 
kan worden toegepast op statistische kenmerken en moeilijk is om in de praktijk te brengen.

• Methode van het reservoir:
pieken in rekening en is ongeveer net zo bewerkelijk maar gemakkelijker te begrijpen
methode is gebaseerd op het een voor een laten leeglopen (de laagst gelegen put eerst) van de 

� �  ��
�

 

Vereenvoudigd gesteld doet bezwijken zich voor als D>1. In de praktijk probeert men een het 
werkelijke spectrum te reduceren tot een aantal spanningsvariaties met constante amplitude
eenzelfde gecumuleerde schade leiden. 

van de vermoeiingsschade 
 

Tellen van de gemiddelde cyclussen: een cyclus is het gemiddelde tijdsverloop tussen 2 
llijn (gemiddelde spannings). De spanningsvariatie per gemiddelde 

cyslus het verschil tussen de maximum en minimum waarde binnen eenzelfde cyclus.
Tellen van de spanningsvariatie tussen de pieken en putten: tellen van halve cyclussen 

m en daaropvolgend minimum. Zeer bewerkelijk en omwerking nodig 
naar schadebepaling met Palmgren-Miner. 

Men telt het aantal positieve en negatieve maxima. Met ieder positief 
maxima en ieder negatief minimum wordt een cyclus geassocieerd met amplidtude gelijk aan 
de piekwaarde. In tegenstelling tot de methode spanningsvariatie tussen pieken en putten 
wordt er geen rekening gehouden met tussenliggende pieken. 

flow fatigue count (druppelmethode): Voordeel dat deze methode rekening 
alle belastingstoestanden, ze brengt alle secundaire variaties in rekening. Nadeel is dat ze niet 
kan worden toegepast op statistische kenmerken en moeilijk is om in de praktijk te brengen.

Methode van het reservoir: deze lijkt sterk op de voorgaande, neemt alle tussengeleg
pieken in rekening en is ongeveer net zo bewerkelijk maar gemakkelijker te begrijpen
methode is gebaseerd op het een voor een laten leeglopen (de laagst gelegen put eerst) van de 
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Vereenvoudigd gesteld doet bezwijken zich voor als D>1. In de praktijk probeert men een het 
amplitude die tot 

een cyclus is het gemiddelde tijdsverloop tussen 2 
llijn (gemiddelde spannings). De spanningsvariatie per gemiddelde 

cyslus het verschil tussen de maximum en minimum waarde binnen eenzelfde cyclus. 
tellen van halve cyclussen 

m en daaropvolgend minimum. Zeer bewerkelijk en omwerking nodig 

Men telt het aantal positieve en negatieve maxima. Met ieder positief 
rd met amplidtude gelijk aan 

de piekwaarde. In tegenstelling tot de methode spanningsvariatie tussen pieken en putten 

Voordeel dat deze methode rekening houd met 
alle belastingstoestanden, ze brengt alle secundaire variaties in rekening. Nadeel is dat ze niet 
kan worden toegepast op statistische kenmerken en moeilijk is om in de praktijk te brengen. 

 
aande, neemt alle tussengelegen 

pieken in rekening en is ongeveer net zo bewerkelijk maar gemakkelijker te begrijpen. De 
methode is gebaseerd op het een voor een laten leeglopen (de laagst gelegen put eerst) van de 



 

reservoirs. Dit is telkens een cyclus  me

Algemeen moet men als ontwerper zo veel mogelijk de vermoeiingsschade proberen te vermijden 
door: 

• Het vermijden van vermoeiing van de structuur in haar geheel:
korte elementen te vermijden. In wegbruggen beperkt men
vermijden van geometrische discontinuïteiten.

• Het gebruik van sterk aan vermoeiing onderhevige constructiedetails te vermijden
lassen gebruiken met slechts een gedeeltelijke doorbranding (hoeklassen) of onderbroken 
lassen. In het algemeen het gebruik van strenge kerfklassen vermijden. Al tijdens het ontwerp 
hier aan denken, niet achteraf controleren.

• Het verhinderen van ongewenste fabricage e
voorschrijven van een bepaald fabricage proces, behandelingsmethodes en montageprocedés. 

Opletten met het aanlassen van hefogen door de aannemer! 

 

  

reservoirs. Dit is telkens een cyclus  met spanningsvariatie de zakking van het water.

 

Algemeen moet men als ontwerper zo veel mogelijk de vermoeiingsschade proberen te vermijden 

Het vermijden van vermoeiing van de structuur in haar geheel: men kan dit doen door 
korte elementen te vermijden. In wegbruggen beperkt men best het aantal wegvoegstroken, 
vermijden van geometrische discontinuïteiten. 
Het gebruik van sterk aan vermoeiing onderhevige constructiedetails te vermijden

iken met slechts een gedeeltelijke doorbranding (hoeklassen) of onderbroken 
lassen. In het algemeen het gebruik van strenge kerfklassen vermijden. Al tijdens het ontwerp 
hier aan denken, niet achteraf controleren. 
Het verhinderen van ongewenste fabricage en montage spanningen: door het 
voorschrijven van een bepaald fabricage proces, behandelingsmethodes en montageprocedés. 

Opletten met het aanlassen van hefogen door de aannemer!  
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t spanningsvariatie de zakking van het water. 

Algemeen moet men als ontwerper zo veel mogelijk de vermoeiingsschade proberen te vermijden 

men kan dit doen door 
best het aantal wegvoegstroken, 

Het gebruik van sterk aan vermoeiing onderhevige constructiedetails te vermijden: geen 
iken met slechts een gedeeltelijke doorbranding (hoeklassen) of onderbroken 

lassen. In het algemeen het gebruik van strenge kerfklassen vermijden. Al tijdens het ontwerp 

door het 
voorschrijven van een bepaald fabricage proces, behandelingsmethodes en montageprocedés.  



 

1.4 Geef de drie voornaamste elementen van een stalen brug met vollewand 
Hoe kan men oordeelkundig de plaatsen van stompnaden bepalen in een vollewand ligger ? (zie 
gedemonstreerd voorbeeld)

Hoofdliggers 

De hoofdliggers bestaan meestal uit I
overspanning van de brug. De lijfplaat kan tot 4m hoog gemaakt worden (daarboven is een andere 
doorsnede meer economisch). De flenzen worden samengesteld uit meerdere op elkaar gelaste platen 
waarvan er een aantal geschorst kunnen worden.
hoofdligger met stomplassen aan elkaar bevestigen. Men vermijd naden niet nabij de oplegpunten en 
in het midden van de overspanning om zo de zones met grote spanningswisselingen te vermijden.

De lasverbinding tussen de flensplaten en de hoofdligger wordt best gerealiseerd met doorgaande K
lassen. Men zal wel ter plaatse van plaateinden op stomplassen stuiten waar dan de las dan 
onderbroken wordt en een lagere kerfklasse 

Dwarsdragers 
De dwarsdragers hebben als functie om de hoofdliggers met elkaar te verbinden tot een samenwerkend 
geheel en om de belastingen van het wegdek en de langsliggers over te dragen naar de hoofdliggers. 
De hoogte van de dwarsdragers bij een laaggelegen rijvloer heeft een invloe
is dus belangrijk. Bij een hoog gelegen rijvloer maakt dit niet uit. Men gebruikt liefst gewalste 
profielen als dwarsdragers.  

Langsliggers 
De langsliggers van het brugdek vormen samen met de dwarsdragers een balkenrooster. De kno
kunnen gewoon opgelegd zijn. Meestal word de bovenflens van de langsligger doorlopend gemaakt 

Geef de drie voornaamste elementen van een stalen brug met vollewand liggers en hun functie. 
Hoe kan men oordeelkundig de plaatsen van stompnaden bepalen in een vollewand ligger ? (zie 
gedemonstreerd voorbeeld) 

 

De hoofdliggers bestaan meestal uit I-doorsnedes en doet dienst als ligger belast op buiging voor d
overspanning van de brug. De lijfplaat kan tot 4m hoog gemaakt worden (daarboven is een andere 
doorsnede meer economisch). De flenzen worden samengesteld uit meerdere op elkaar gelaste platen 
waarvan er een aantal geschorst kunnen worden. Voor lange bruggen zal men verschillende stukken 
hoofdligger met stomplassen aan elkaar bevestigen. Men vermijd naden niet nabij de oplegpunten en 
in het midden van de overspanning om zo de zones met grote spanningswisselingen te vermijden.

flensplaten en de hoofdligger wordt best gerealiseerd met doorgaande K
lassen. Men zal wel ter plaatse van plaateinden op stomplassen stuiten waar dan de las dan 
onderbroken wordt en een lagere kerfklasse van toepassing is.  

ebben als functie om de hoofdliggers met elkaar te verbinden tot een samenwerkend 
geheel en om de belastingen van het wegdek en de langsliggers over te dragen naar de hoofdliggers. 
De hoogte van de dwarsdragers bij een laaggelegen rijvloer heeft een invloed op de rijvloerhoogte en 
is dus belangrijk. Bij een hoog gelegen rijvloer maakt dit niet uit. Men gebruikt liefst gewalste 

De langsliggers van het brugdek vormen samen met de dwarsdragers een balkenrooster. De kno
kunnen gewoon opgelegd zijn. Meestal word de bovenflens van de langsligger doorlopend gemaakt 

12 

liggers en hun functie. 
Hoe kan men oordeelkundig de plaatsen van stompnaden bepalen in een vollewand ligger ? (zie 

doorsnedes en doet dienst als ligger belast op buiging voor de 
overspanning van de brug. De lijfplaat kan tot 4m hoog gemaakt worden (daarboven is een andere 
doorsnede meer economisch). De flenzen worden samengesteld uit meerdere op elkaar gelaste platen 

gen zal men verschillende stukken 
hoofdligger met stomplassen aan elkaar bevestigen. Men vermijd naden niet nabij de oplegpunten en 
in het midden van de overspanning om zo de zones met grote spanningswisselingen te vermijden. 

 

 

flensplaten en de hoofdligger wordt best gerealiseerd met doorgaande K-
lassen. Men zal wel ter plaatse van plaateinden op stomplassen stuiten waar dan de las dan 

ebben als functie om de hoofdliggers met elkaar te verbinden tot een samenwerkend 
geheel en om de belastingen van het wegdek en de langsliggers over te dragen naar de hoofdliggers. 

d op de rijvloerhoogte en 
is dus belangrijk. Bij een hoog gelegen rijvloer maakt dit niet uit. Men gebruikt liefst gewalste 

De langsliggers van het brugdek vormen samen met de dwarsdragers een balkenrooster. De knopen 
kunnen gewoon opgelegd zijn. Meestal word de bovenflens van de langsligger doorlopend gemaakt 
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door middel van een plaat bovenaan over de dwarsdrager. In de dwarsdrager kan men een opening 
maken om de onderflens te laten doorlopen.  
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1.5 Welke verstijvingen worden aangebracht in hoofdliggers van vollewand liggers ? Waartoe 
dienen ze ? (Toepassingen) 

Langsverstijvers 
Men voorziet langsverstijvers om plooien van de hoofdligger t.g.v. buigspanningen te vermijden, de 
worden in het gedrukte deel van de lijfplaat voorzien. Men wil langsverstijvers zo veel mogelijk 
vermijden omdat ze de dwarsverstijvers kruisen wat veel problemen geeft (uitsparingen in de 
dwarsverstijvers). 

Dwarsverstijvers 
Verticale dwarsverstijvers zijn voornamelijk bedoeld om het plooien door dwarskrachten te vermijden. 
Starre dwarsverstijvers(halve I-profielen) zijn zeer nuttig als bevestigingselement voor dwarsdragers.  
Ze kunnen indien dicht op elkaar geplaatst ook een bijdrage geven tot de plooisterkte van buiging. 

Men heeft twee soorten dwarsverstijvers:  

• Starre dwarsverstijvers, ze verhinderen volledig dat een ribbe van de lijfplaat een uitbuiling 
zou vertonen. (bv. half I-profiel). Ze moeten volledig de dwarskracht kunnen weerstaan. Vaak 
dienen ze ook als bemestingselement voor de dwarsdragers. 

• Buigzame dwarsverstijvers, ze leveren enkel een bijdrage tot de plooisterkte..Ze moeten dus 
enkel bestand zijn tegen een deel van de dwarskracht. 

Bij het uitvoeren van dubbele dwarsverstijvers (langs beide kanten van de lijfplaat) moet men opletten 
bij het lassen (omdat men meerdere malen de laszone op de lijfplaat verwarmt). 

  



 

1.6 Beschrijf het principe van de steunpuntsregeling bij doorgaande vollewand liggers.

We nemen het voorbeeld van een brug op 4 steunpunten zoals gegeven in onderstaande tekening. 

De omhullende van de momentenlijn t.g.v. het eigengewicht en de permanente en variabele lasten is 
gegeven. We zien dat de het steunpuntsmoment steeds groter i
waarde) . Men kan de steunpuntsmomenten doen dalen en de veldmomenten doen stijgen zodat deze 
aan elkaar gelijk worden. In het geval van een ligger met uniforme sterkte is dit aantrekkelijk. 

Indien de steunpunten 2 en 3 dalen veroorzaakt men een bijkomende moment lijn S1. Deze vergroot 
het veldmoment en verklein het veldmoment met een waarde 
onder de steunpunten en is een precisiewerk. 

 

  

Beschrijf het principe van de steunpuntsregeling bij doorgaande vollewand liggers.

We nemen het voorbeeld van een brug op 4 steunpunten zoals gegeven in onderstaande tekening. 

 

De omhullende van de momentenlijn t.g.v. het eigengewicht en de permanente en variabele lasten is 
gegeven. We zien dat de het steunpuntsmoment steeds groter is dan het veldmoment (in absolute 

. Men kan de steunpuntsmomenten doen dalen en de veldmomenten doen stijgen zodat deze 
aan elkaar gelijk worden. In het geval van een ligger met uniforme sterkte is dit aantrekkelijk. 

en veroorzaakt men een bijkomende moment lijn S1. Deze vergroot 
het veldmoment en verklein het veldmoment met een waarde ∆�. De uitvoering gebeurd met vijzels 
onder de steunpunten en is een precisiewerk.  
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Beschrijf het principe van de steunpuntsregeling bij doorgaande vollewand liggers. 

We nemen het voorbeeld van een brug op 4 steunpunten zoals gegeven in onderstaande tekening.  

De omhullende van de momentenlijn t.g.v. het eigengewicht en de permanente en variabele lasten is 
ldmoment (in absolute 

. Men kan de steunpuntsmomenten doen dalen en de veldmomenten doen stijgen zodat deze 
aan elkaar gelijk worden. In het geval van een ligger met uniforme sterkte is dit aantrekkelijk.  

en veroorzaakt men een bijkomende moment lijn S1. Deze vergroot 
. De uitvoering gebeurd met vijzels 
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1.7 Geef een voorbeeld van de verbinding dwarsdrager-hoofdligger en becommentarieer. 

De bevestiging dwarsdrager-hoofdligger is meestal gewoon opgelegd of hoogstens 15%(bij 
aanwezigheid dwarsverstijvers) van een totale inklemming. Dit komt door de beperkte zijdelingse 
stijfheid van de hoofdliggers.  

Men kan een eindplaat vastlassen op de dwarsdrager en die bouten op de lijfplaat van de hoofdligger. 
Beter is om de dwarsdrager rechtstreeks vast te lassen op de lijfplaat. 

De dwarsdragers worden telkens ter hoogte van een dwarsverstijver vastgehecht aan de hoofdligger. 
Indien de dwasrdragers niet ter hoogte van een dwarsverstijver worden aangebracht zou de lijfplaat 
van de hoofligger op buiging belast worden wat niet de bedoeling is.  

De overdracht van dwarskrachten van de dwarsdrager naar de lijfplaat van de hoofdligger wordt 
gerealiseerd door de dwarsdrager met een doorgaande las rondom rond aan de lijfplaats vast te lassen. 
Hierbij wordt de onderste flensplaat van de dwarsdrager ingekort zodat de flens tot tegen de 
onderflens van de hoofligger komt te liggen. Op deze plaats wordt de verbinding met een stompe las 
gemaakt.  

De verbinding van de dwarsdrager en de hoofdligger kan niet perfect scharnierend uitgevoerd worden. 
De las tussen de dwarsdrager en de lijfplaat zou dus ook op buiging belast worden wat we zo veel 
mogelijk willen vermijden.  Daarom wordt de dwarsverstijver aan de binnenkant van het brugdek vast 
gelast op de bovenkant van de dwarsdrager. De dwarsverstijvers zijn relatief hoog en smal. Om toch 
voldoende breedte te hebben onderaan ter plaatse van de verbinding met de dwarsdrager (om buigende 
momenten op te nemen) wordt de dwarsverstijver met een veranderlijke breedte uitgevoerd. Ter 
hoogte van de lasverbinding met de dwarsdrager wordt de dwarsverstijver dubbel zo breed uitgevoerd 
(vuistregel).  

De verbinding van de dwarsverstijvers met de hoofdligger en met de dwarsdragers wordt uitgevoerd 
met een goedkopere niet-doorgaande las om economische redenen. Deze verbindingen zijn minder 
kritisch als de verbinding dwarsdrager - hoofdligger. 

Indien de dwarsdragers achteraf tussen de hoofdliggers moet worden aangebracht plaatst men eerst de 
verbinding met de lijfplaat en een stukje van de dwarsligger. Nadien last men dan het middelste stuk 
van de dwarsdrager ertussen. Op deze manier is de las die men achteraf moet leggen goed toegankelijk 
voor de arbeiders. 

Een grafische verduidelijking van de aansluiting dwarsdrager - hoofdligger is weergegeven in de 
onderstaande figuren. 
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1.8 Wat is het effect van de continuïteit van langsliggers. Welke schikkingen 
continuïteit te bewerkstelligen ?
continuïteit te bewerkstelligen ?

Indien er geen continuïteitsplaat aan de bovenkant wordt geplaatst zoals op onderstaande figuur 
worden de bouten/lasverbinding op axiale trek belast wat hogere eisen stelt aan het aantal 
bouten/kwaliteit van de las. 

Gebruik van consoles in aan te raden om scheurzones zoals aangeduid op de figuur te vermijden. De 
opening in de lijfplaat van de dwarsdrager gebeurd best ee
Indien de langsligger en dwarsdrager ongeveer dezelfde hoogte hebben wordt een (dure) oplossing 
voorgesteld zoals hieronder weergegeven. 

Men streeft ernaar om een zo goed mogelijke continuïteit te bekomen. Toch kan men de langsliggers 
niet als gewone doorlopende liggers op onwrikbare steunpunten beschouwen. De steunpunten zijn de 
dwarsdragers en die buigen eveneens door, de steunpunten zijn
gunstige invloed op de momentenverdeling in de langsliggers. 

Indien de langsliggers als doorlopend beschouwd kunnen worden en er voldoende overdracht gebeurt 
van horizontale krachten en schuifkrachten van de dwarsdrage
middel van een verband) dan kunnen de langsliggers bijdragen tot de algemene buigsterkte van het 
brugdek. Hierdoor daalt het algemene zwaartepunt van het brugdek bij een laaggelegen rijvloer. 

De langsliggers worden door de buiging  op trek belast. Om deze reden wordt de stijfheid van de 
brugdekplaat meestal niet in rekening gebracht (betonnen plaat), of men moet een meewerkende stalen 
brugdekplaat voorzien.  

 

  

Wat is het effect van de continuïteit van langsliggers. Welke schikkingen kent U om de 
continuïteit te bewerkstelligen ? Welke voorwaarde voor de gehele structuur is nodig om de 
continuïteit te bewerkstelligen ? 

continuïteitsplaat aan de bovenkant wordt geplaatst zoals op onderstaande figuur 
rbinding op axiale trek belast wat hogere eisen stelt aan het aantal 

Gebruik van consoles in aan te raden om scheurzones zoals aangeduid op de figuur te vermijden. De 
opening in de lijfplaat van de dwarsdrager gebeurd best een zone met weinig spanningen (midden). 
Indien de langsligger en dwarsdrager ongeveer dezelfde hoogte hebben wordt een (dure) oplossing 
voorgesteld zoals hieronder weergegeven.  

 

Men streeft ernaar om een zo goed mogelijke continuïteit te bekomen. Toch kan men de langsliggers 
niet als gewone doorlopende liggers op onwrikbare steunpunten beschouwen. De steunpunten zijn de 
dwarsdragers en die buigen eveneens door, de steunpunten zijn dus eigenlijk verend. Dit heeft een 
gunstige invloed op de momentenverdeling in de langsliggers.  

Indien de langsliggers als doorlopend beschouwd kunnen worden en er voldoende overdracht gebeurt 
van horizontale krachten en schuifkrachten van de dwarsdragers naar de hoofdliggers (eventueel door 
middel van een verband) dan kunnen de langsliggers bijdragen tot de algemene buigsterkte van het 

Hierdoor daalt het algemene zwaartepunt van het brugdek bij een laaggelegen rijvloer. 

door de buiging  op trek belast. Om deze reden wordt de stijfheid van de 
brugdekplaat meestal niet in rekening gebracht (betonnen plaat), of men moet een meewerkende stalen 
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kent U om de 
Welke voorwaarde voor de gehele structuur is nodig om de 

continuïteitsplaat aan de bovenkant wordt geplaatst zoals op onderstaande figuur 
rbinding op axiale trek belast wat hogere eisen stelt aan het aantal 

 

Gebruik van consoles in aan te raden om scheurzones zoals aangeduid op de figuur te vermijden. De 
n zone met weinig spanningen (midden). 

Indien de langsligger en dwarsdrager ongeveer dezelfde hoogte hebben wordt een (dure) oplossing 

Men streeft ernaar om een zo goed mogelijke continuïteit te bekomen. Toch kan men de langsliggers 
niet als gewone doorlopende liggers op onwrikbare steunpunten beschouwen. De steunpunten zijn de 

dus eigenlijk verend. Dit heeft een 

Indien de langsliggers als doorlopend beschouwd kunnen worden en er voldoende overdracht gebeurt 
rs naar de hoofdliggers (eventueel door 

middel van een verband) dan kunnen de langsliggers bijdragen tot de algemene buigsterkte van het 
Hierdoor daalt het algemene zwaartepunt van het brugdek bij een laaggelegen rijvloer.  

door de buiging  op trek belast. Om deze reden wordt de stijfheid van de 
brugdekplaat meestal niet in rekening gebracht (betonnen plaat), of men moet een meewerkende stalen 



 

1.9 Welke diafragma’s moet men aanbrengen in kokerliggers ? 
kokerligger met einddiafragma en licht de verschillende elementen en hun functie toe.
men schranken vermijden en wat zijn de criteria daarvoor ?
kent U ? Wanneer gebruikt men ze ? (To

Diafragma's ter plaatse van steunpunten
Deze moeten de oplegreacties in de bovenbouw inleiden, zo'n verstijving is weergegeven in 
onderstaande figuur. Ze zijn onderhevig aan sterk geconcentreerde krachten.

Het diafragma is een volle plaat waar eventueel mangaten in voorkomen (geen mangaten boven de 
oplegtoestellen en ook niet in het onderste 3de deel van het diafragma). Men voorziet de plaat van 3 
soorten verstijvers: 

• Bearing stiffeners: verticale 
hoogte doorlopen. Ze zijn bedoelt om algehele knik van het diafragma te voorkomen. Ze zijn 
voorzien op eventuele excentriciteiten van de oplegkrachten t.o.v. het midden van de 
diafragmaplaat. Ze zijn dus onderhevig aan buigende momenten.

• Stub stiffeners: korte verstijvers boven de oplegtoestellen. Deze dienen om de gespreide 
druk(uit het vlak van het blad) van de oplegtoestellen moeten inleiden in de veel dunnere 
diafragmaplaat.  

• Intermediate stiffeners: bijkomende verticale en horizontale verstijvers die zorgen voor 
algehele verstijving van de diafragmaplaat. Dit om plooien door horizontale 
normaalspanningen en schuifspanningen te voorkomen

Schrankverbanden  
Deze tussenliggende verbanden o
kokerdoorsnede voorkomen. Een groot aantal schrankverbanden verhoogt de torsiestijfheid wat een 
gunstige belastingsverdeling geeft in het brugdek. Maar hierdoor moeten de torsiemomenten volledig 
opgenomen worden door een verschil in steunpuntsreacties wat leid tot zwaardere uitvoering van de 
steunpuntdiafragma's.  Deze twee effecten moeten afgewogen worden in de dimensionering van het 
aantal en de stijfheid van de schrankverbanden. Men kan een kokerli
maken, een tussenoplossing moet gevonden worden. 

 

  

Welke diafragma’s moet men aanbrengen in kokerliggers ? Geef een doorsnede van een stalen 
kokerligger met einddiafragma en licht de verschillende elementen en hun functie toe.
men schranken vermijden en wat zijn de criteria daarvoor ? Welke soorten schrankverbanden 
kent U ? Wanneer gebruikt men ze ? (Toepassingen) 

ter plaatse van steunpunten 
Deze moeten de oplegreacties in de bovenbouw inleiden, zo'n verstijving is weergegeven in 

Ze zijn onderhevig aan sterk geconcentreerde krachten. 

Het diafragma is een volle plaat waar eventueel mangaten in voorkomen (geen mangaten boven de 
oplegtoestellen en ook niet in het onderste 3de deel van het diafragma). Men voorziet de plaat van 3 

Bearing stiffeners: verticale verstijvers ter hoogte van de oplegtoestellen die over de volledige 
hoogte doorlopen. Ze zijn bedoelt om algehele knik van het diafragma te voorkomen. Ze zijn 
voorzien op eventuele excentriciteiten van de oplegkrachten t.o.v. het midden van de 

at. Ze zijn dus onderhevig aan buigende momenten. 
Stub stiffeners: korte verstijvers boven de oplegtoestellen. Deze dienen om de gespreide 
druk(uit het vlak van het blad) van de oplegtoestellen moeten inleiden in de veel dunnere 

te stiffeners: bijkomende verticale en horizontale verstijvers die zorgen voor 
algehele verstijving van de diafragmaplaat. Dit om plooien door horizontale 
normaalspanningen en schuifspanningen te voorkomen. 

Deze tussenliggende verbanden of diafragma's moeten overdreven dwarse vervorming van de 
kokerdoorsnede voorkomen. Een groot aantal schrankverbanden verhoogt de torsiestijfheid wat een 
gunstige belastingsverdeling geeft in het brugdek. Maar hierdoor moeten de torsiemomenten volledig 

nomen worden door een verschil in steunpuntsreacties wat leid tot zwaardere uitvoering van de 
steunpuntdiafragma's.  Deze twee effecten moeten afgewogen worden in de dimensionering van het 
aantal en de stijfheid van de schrankverbanden. Men kan een kokerligger nooit 100%v wringstijf 
maken, een tussenoplossing moet gevonden worden.  
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Geef een doorsnede van een stalen 
kokerligger met einddiafragma en licht de verschillende elementen en hun functie toe. Hoe kan 

Welke soorten schrankverbanden 

Deze moeten de oplegreacties in de bovenbouw inleiden, zo'n verstijving is weergegeven in 

 

Het diafragma is een volle plaat waar eventueel mangaten in voorkomen (geen mangaten boven de 
oplegtoestellen en ook niet in het onderste 3de deel van het diafragma). Men voorziet de plaat van 3 

verstijvers ter hoogte van de oplegtoestellen die over de volledige 
hoogte doorlopen. Ze zijn bedoelt om algehele knik van het diafragma te voorkomen. Ze zijn 
voorzien op eventuele excentriciteiten van de oplegkrachten t.o.v. het midden van de 

Stub stiffeners: korte verstijvers boven de oplegtoestellen. Deze dienen om de gespreide 
druk(uit het vlak van het blad) van de oplegtoestellen moeten inleiden in de veel dunnere 

te stiffeners: bijkomende verticale en horizontale verstijvers die zorgen voor 
algehele verstijving van de diafragmaplaat. Dit om plooien door horizontale 

f diafragma's moeten overdreven dwarse vervorming van de 
kokerdoorsnede voorkomen. Een groot aantal schrankverbanden verhoogt de torsiestijfheid wat een 
gunstige belastingsverdeling geeft in het brugdek. Maar hierdoor moeten de torsiemomenten volledig 

nomen worden door een verschil in steunpuntsreacties wat leid tot zwaardere uitvoering van de 
steunpuntdiafragma's.  Deze twee effecten moeten afgewogen worden in de dimensionering van het 

gger nooit 100%v wringstijf 



 

1.10 Welke doorsneden kiest men voor de rand
keuze. Waar plaatst men de montagevoegen en hoe kan de verzwakking worden vermeden 

Krachten in de staven zijn eenvoudig te bepalen met het moment en gemiddelden enzo. zie cursus. 
Naar buiten toe moeten deze waarden forfetair verhoogd worden t.g.v. secundaire 
spanningen(dwarskrachten en buigende momenten)
vakwerk met een even en oneven aantal onderrandstaven. In onderstaande geval is er een even aantal 
onderrandstaven. Dan dimensioneert men eerst de bovenrandstaven en daarna de onderrandstaven. Bij 
een oneven aantal onderrandstaven is de volgord

Bovenrandstaven 
De bovenrand is steeds samengedrukt. De beste doorsnedevrom
weerstaan is een kokerdoorsnede. Men streeft naar een vierkante doorsnede omdat deze ook voldoende 
dwarse stijfheid verleent aan de randstaven. Maar hoe breder de randstaaf hoe breder de brug 
uiteindelijk moet worden . Men kies

Onderrandstaven 
Nadat de afmetingen van de bovenrandstaaf bepaald zijn legt men de afmetin
onderrandstaaf vast (de onderrand wordt gedeeltelijk ontlast door de langsliggers van het 
onderrandstaven zijn steeds getrokken. Het is dus niet nodig om een gesloten doorsnede met groot 
traagheidsmoment in beide richtingen te voorzien. Anderzijds moet onderrand wel eenzelfde breedte 
bezitten tussen de lijfplaten bezitten als de bo
vereenvoudigen. Daarom wordt er meestal gekozen voor twee omgekeerde T
dezelfde plaatdikte als voor de bovenrand). 

Welke doorsneden kiest men voor de rand- en de wandstaven van Warren-liggers ? Verklaar die 
keuze. Waar plaatst men de montagevoegen en hoe kan de verzwakking worden vermeden 

Krachten in de staven zijn eenvoudig te bepalen met het moment en gemiddelden enzo. zie cursus. 
Naar buiten toe moeten deze waarden forfetair verhoogd worden t.g.v. secundaire 

(dwarskrachten en buigende momenten). Men moet een onderscheid maken
vakwerk met een even en oneven aantal onderrandstaven. In onderstaande geval is er een even aantal 
onderrandstaven. Dan dimensioneert men eerst de bovenrandstaven en daarna de onderrandstaven. Bij 
een oneven aantal onderrandstaven is de volgorde van dimensioneren precies omgekeerd.

De bovenrand is steeds samengedrukt. De beste doorsnedevrom om de zware drukkrachten te 
weerstaan is een kokerdoorsnede. Men streeft naar een vierkante doorsnede omdat deze ook voldoende 
dwarse stijfheid verleent aan de randstaven. Maar hoe breder de randstaaf hoe breder de brug 
uiteindelijk moet worden . Men kiest de plaatdikte zo dat men geen dwarsverstijvers nodig heeft. 

 

Nadat de afmetingen van de bovenrandstaaf bepaald zijn legt men de afmetingen van de 
onderrandstaaf vast (de onderrand wordt gedeeltelijk ontlast door de langsliggers van het 
onderrandstaven zijn steeds getrokken. Het is dus niet nodig om een gesloten doorsnede met groot 
traagheidsmoment in beide richtingen te voorzien. Anderzijds moet onderrand wel eenzelfde breedte 
bezitten tussen de lijfplaten bezitten als de bovenrand o de bevestiging van de diagonalen te 
vereenvoudigen. Daarom wordt er meestal gekozen voor twee omgekeerde T-doorsneden (meestal met 
dezelfde plaatdikte als voor de bovenrand).  
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liggers ? Verklaar die 
keuze. Waar plaatst men de montagevoegen en hoe kan de verzwakking worden vermeden ? 

Krachten in de staven zijn eenvoudig te bepalen met het moment en gemiddelden enzo. zie cursus. 
Naar buiten toe moeten deze waarden forfetair verhoogd worden t.g.v. secundaire 

Men moet een onderscheid maken tussen een 
vakwerk met een even en oneven aantal onderrandstaven. In onderstaande geval is er een even aantal 
onderrandstaven. Dan dimensioneert men eerst de bovenrandstaven en daarna de onderrandstaven. Bij 

e van dimensioneren precies omgekeerd. 

 

om de zware drukkrachten te 
weerstaan is een kokerdoorsnede. Men streeft naar een vierkante doorsnede omdat deze ook voldoende 
dwarse stijfheid verleent aan de randstaven. Maar hoe breder de randstaaf hoe breder de brug 

t de plaatdikte zo dat men geen dwarsverstijvers nodig heeft.  

gen van de 
onderrandstaaf vast (de onderrand wordt gedeeltelijk ontlast door de langsliggers van het brugdek). De 
onderrandstaven zijn steeds getrokken. Het is dus niet nodig om een gesloten doorsnede met groot 
traagheidsmoment in beide richtingen te voorzien. Anderzijds moet onderrand wel eenzelfde breedte 

venrand o de bevestiging van de diagonalen te 
doorsneden (meestal met 
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Wandstaven 
De dimensionering van de wandstaven moet exact gebeuren door het gebruik van invloedslijnen. In 
het algemeen zijn de diagonalen van de uiterste panelen het meest belast. Analoog met de randstaven 
die het buigende moment opnemen kan men veronderstellen dienen de wandstaven om de 
dwarskrachten op te nemen. Benaderend is de kracht in de diagonalen gelijk aan de dwarskracht 
gedeeld door de sinus van de hellingshoek.  

Montagevoegen 
Men plaatst de montagevoegen in de boven- en onderrand nabij de knopen maar toch op een zekere 
afstand ervan. De montagevoegen leiden onvermijdelijk tot een verzwakking van de doorsnede, zeker 
bij de onderrand. Aangezien daar een quasi homogene trektoestand heerst en men dus de plaats van de 
voegen niet handig kan kiezen moet men rekening houden met een zekere verzwakking. Zolang de 
voegen niet in het centrale gedeelte van de vakwerkligger voorkomen en ook niet in de uiterste vakken 
met grote secundaire spanningen voorkomen heeft de verzwakking een matige invloed. In principe kan 
men de plaatdikte laten afnemen naar de steunpunten toe. Men kan dan de montage voegen plaatsen 
waar de plaatdikte groter is dan strikt noodzakelijk.  

 

 

  



 

1.11 Welke functies hebben respectievelijk het boven
brugdek met zijdelingse hoofdliggers ?

Bovenwindverband 
Indien de zijdelingse vakwerkliggers niet verbonden zijn door een bovenwindverband dan kan de 
gedrukte rand zijdelings uitknikken zoals voorgesteld op de figuur.

Dit windverband zorgt ervoor dat beide liggers verplicht worden om dezelfde zijdelingse vervorming
te ondergaan, er is evenwel geen portaalwerking. Man kan wel stijve begin en eindportalen voorzien 
zodat het geheel wringstijf wordt.Tegenwoordig voorzien men bijna nooit meer eindportalen en 
verzwaard men gewoon de diagonalen en dwarsdragers. 

Het bovenwindverband bestaat vaak uit een ruitligger waarvan de staven bestaan uit gewalste I
profielen. Het windverband moet de windlasten (bovenste helft van de brug) en de krachten t.g.v. 
zijdelings uitknikken van de liggers. Door verkorting van de bovenrandstave
een algemene verkorting. Om te voorkomen dat het een zinloos mechanisme wordt moeten de 
randstaven stijf doorlopend zijn (wat het geval is) en er moeten stijv
worden voorzien.  

Onderwindverband 
Het onderwindverband bevind zich tussen de 2 onderranden van de vakwerliggers maar wordt ook 
doorkruist door de langsliggers of langsverstijvers van het brugdek. De constructie heeft dus een meer 
ingewikkelde voor dan het bovenwindverband. Het werkt ook als r
belastingen t.g.v. accelereren en remmen overgedragen worden naar de liggers. Zoe voorkomt men dat 
de langsliggers en dwarsdragers bijkomend worden verbogen. 
gegeven: 

Welke functies hebben respectievelijk het boven- en het onderwindverband in een stalen 
brugdek met zijdelingse hoofdliggers ? (Toepassingen) 

de zijdelingse vakwerkliggers niet verbonden zijn door een bovenwindverband dan kan de 
gedrukte rand zijdelings uitknikken zoals voorgesteld op de figuur. 

 

Dit windverband zorgt ervoor dat beide liggers verplicht worden om dezelfde zijdelingse vervorming
te ondergaan, er is evenwel geen portaalwerking. Man kan wel stijve begin en eindportalen voorzien 
zodat het geheel wringstijf wordt.Tegenwoordig voorzien men bijna nooit meer eindportalen en 
verzwaard men gewoon de diagonalen en dwarsdragers.  

indverband bestaat vaak uit een ruitligger waarvan de staven bestaan uit gewalste I
profielen. Het windverband moet de windlasten (bovenste helft van de brug) en de krachten t.g.v. 
zijdelings uitknikken van de liggers. Door verkorting van de bovenrandstaven ondergaat de ruitligger 
een algemene verkorting. Om te voorkomen dat het een zinloos mechanisme wordt moeten de 
randstaven stijf doorlopend zijn (wat het geval is) en er moeten stijve eindportalen aan de uiteinden 

onderwindverband bevind zich tussen de 2 onderranden van de vakwerliggers maar wordt ook 
doorkruist door de langsliggers of langsverstijvers van het brugdek. De constructie heeft dus een meer 
ingewikkelde voor dan het bovenwindverband. Het werkt ook als remverband zodat de horizontale 
belastingen t.g.v. accelereren en remmen overgedragen worden naar de liggers. Zoe voorkomt men dat 
de langsliggers en dwarsdragers bijkomend worden verbogen. Een voorbeeld van een remverband is 
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en het onderwindverband in een stalen 

de zijdelingse vakwerkliggers niet verbonden zijn door een bovenwindverband dan kan de 

Dit windverband zorgt ervoor dat beide liggers verplicht worden om dezelfde zijdelingse vervorming 
te ondergaan, er is evenwel geen portaalwerking. Man kan wel stijve begin en eindportalen voorzien 
zodat het geheel wringstijf wordt.Tegenwoordig voorzien men bijna nooit meer eindportalen en 

indverband bestaat vaak uit een ruitligger waarvan de staven bestaan uit gewalste I-
profielen. Het windverband moet de windlasten (bovenste helft van de brug) en de krachten t.g.v. 

n ondergaat de ruitligger 
een algemene verkorting. Om te voorkomen dat het een zinloos mechanisme wordt moeten de 

e eindportalen aan de uiteinden 

 

onderwindverband bevind zich tussen de 2 onderranden van de vakwerliggers maar wordt ook 
doorkruist door de langsliggers of langsverstijvers van het brugdek. De constructie heeft dus een meer 

emverband zodat de horizontale 
belastingen t.g.v. accelereren en remmen overgedragen worden naar de liggers. Zoe voorkomt men dat 

Een voorbeeld van een remverband is 



 

Het is niet strikt noodzakelijk om een remverband aan te leggen over de gehele lengte van de brug. 
Indien men een remverband aanlegt in het midden van de overspanning kan er niet gerekend worden 
op het meewerkend effect van de langsliggers op de doorbuiging van de brug. Boven
dwarsdragers vervormd doordat de hoofdliggers een grotere vervorming ondergaan dan de 
langsliggers. Indien men een remverband aanlegt op beide uiteinden nemen de langsliggers wel deel 
aan de globale buiging. 

  

 

oodzakelijk om een remverband aan te leggen over de gehele lengte van de brug. 
Indien men een remverband aanlegt in het midden van de overspanning kan er niet gerekend worden 
op het meewerkend effect van de langsliggers op de doorbuiging van de brug. Boven
dwarsdragers vervormd doordat de hoofdliggers een grotere vervorming ondergaan dan de 
langsliggers. Indien men een remverband aanlegt op beide uiteinden nemen de langsliggers wel deel 
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oodzakelijk om een remverband aan te leggen over de gehele lengte van de brug. 
Indien men een remverband aanlegt in het midden van de overspanning kan er niet gerekend worden 
op het meewerkend effect van de langsliggers op de doorbuiging van de brug. Bovendien worden de 
dwarsdragers vervormd doordat de hoofdliggers een grotere vervorming ondergaan dan de 
langsliggers. Indien men een remverband aanlegt op beide uiteinden nemen de langsliggers wel deel 



 

1.12 Schets een geboute knoop van ee
Hoe verlopen de krachtswerkingen ?

Knoop van de bovenrand 
De verbinding wordt gerealiseerd door een stuikplaat over de flensplaten van de diagonalen te plaatsen 
die de boutverbinding zal realiseren.

De krachten van de diagonalen worden dus volledig via de flensplaten overgedragen naar de 
verbinding. Dit wordt gerealiseerd door de lijfplaat geleidelijk te laten ophouden. 
heeft meestal een grotere dikte dan de plaatdikte van de boven
door de knoopplaat groter te maken maar men moet oppassen dat er geen stijve verbinding wordt 
gerealiseerd wat het gedrag van de vakwerkligger grondig veranderd.

In de kokerligger ter plaatse van de snijpunten van de staven in de knoop wordt een diafragma 
aangebracht.  

Detail aansluiting bovenwindverband

Schets een geboute knoop van een bovenrand en van een onderrand van een vakwerkligger. 
Hoe verlopen de krachtswerkingen ? 

De verbinding wordt gerealiseerd door een stuikplaat over de flensplaten van de diagonalen te plaatsen 
die de boutverbinding zal realiseren. 

De krachten van de diagonalen worden dus volledig via de flensplaten overgedragen naar de 
verbinding. Dit wordt gerealiseerd door de lijfplaat geleidelijk te laten ophouden. 
heeft meestal een grotere dikte dan de plaatdikte van de bovenrandligger. Men kan de dikte beperken 
door de knoopplaat groter te maken maar men moet oppassen dat er geen stijve verbinding wordt 
gerealiseerd wat het gedrag van de vakwerkligger grondig veranderd. 

 

van de snijpunten van de staven in de knoop wordt een diafragma 

Detail aansluiting bovenwindverband 
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n bovenrand en van een onderrand van een vakwerkligger. 

De verbinding wordt gerealiseerd door een stuikplaat over de flensplaten van de diagonalen te plaatsen 

 

De krachten van de diagonalen worden dus volledig via de flensplaten overgedragen naar de 
verbinding. Dit wordt gerealiseerd door de lijfplaat geleidelijk te laten ophouden. De knoopplaat zelf 

randligger. Men kan de dikte beperken 
door de knoopplaat groter te maken maar men moet oppassen dat er geen stijve verbinding wordt 

van de snijpunten van de staven in de knoop wordt een diafragma 



 

Detail knoop onderrand met dwarsdragers en onderwindverband.Detail knoop onderrand met dwarsdragers en onderwindverband. 
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1.13 Bespreek de krachtswerkingen in de verticale stijlen, die een boog 
hooggelegen rijvloer. Wat gebeurt bij het veranderen van de pijl van de boog ?

De verticale stijlen zijn onderworpen aan drukkrachten. De constructie 
een vierendeelligger. Men kan de boog ook voorzien van z

Dan doen de grootste spanningen in de stijlen die op ongeveer 1/4 van de middendoorsnede staan. Het 
verschil in gedrag met een vierendeel ligger is dat bij een 
horizontale verplaatsing zal ondergaan. 
zodat een verschil ontstaat in horizontale verplaatsing, dit veroorzaakt sterke buiging in de eindpunten 
van stijlen. Men kan dit oplossen door een grotere stijfheid te geven in de knopen, zie onde
figuur. 

Het blijkt dat deze werkwijze slechts een gering rendement bezit want de stijvere stijlen trekken meer 
momenten aan dan dat er een overeenkomstige vergroting ontstaat van het weerstandbiedende 
moment. Het is ook mogelijk om de stijfheid 
nagaan of het stuk lijfplaat ter plaatse in staat is om de rotatie van de knopen te volgen. Een derde 
mogelijkheid is om het wegdek horizontaal vast te leggen.. Op die manier neemt men de oorzaak van 
de knoopmomenten weg. Het nadeel is dat er dan ook spatkrachten ontstaan in het wegdek. 

Het verhogen van de pijl van de boog doet kleinere normaalkrachten in de boog ontstaan en geeft ook 
aanleiding tot een kleinere vervormbaarheid. Bij bogen die hoger rei
eerder een structuur van stijve driehoeken, eventueel met een klein boogstukje tussen de driehoeken.

 

  

Bespreek de krachtswerkingen in de verticale stijlen, die een boog verbinden met een 
hooggelegen rijvloer. Wat gebeurt bij het veranderen van de pijl van de boog ?

 

De verticale stijlen zijn onderworpen aan drukkrachten. De constructie gedraagt zich dan meestal als 
een vierendeelligger. Men kan de boog ook voorzien van zijoverspanningen.  

Dan doen de grootste spanningen in de stijlen die op ongeveer 1/4 van de middendoorsnede staan. Het 
verschil in gedrag met een vierendeel ligger is dat bij een asymmetrische belasting 
horizontale verplaatsing zal ondergaan. Het wegdek volgt deze verplaatsing slechts in geringe mate 
zodat een verschil ontstaat in horizontale verplaatsing, dit veroorzaakt sterke buiging in de eindpunten 
van stijlen. Men kan dit oplossen door een grotere stijfheid te geven in de knopen, zie onde

Het blijkt dat deze werkwijze slechts een gering rendement bezit want de stijvere stijlen trekken meer 
momenten aan dan dat er een overeenkomstige vergroting ontstaat van het weerstandbiedende 

Het is ook mogelijk om de stijfheid te verminderen ter plaatse van de knopen. Men moet dan 
nagaan of het stuk lijfplaat ter plaatse in staat is om de rotatie van de knopen te volgen. Een derde 
mogelijkheid is om het wegdek horizontaal vast te leggen.. Op die manier neemt men de oorzaak van 
e knoopmomenten weg. Het nadeel is dat er dan ook spatkrachten ontstaan in het wegdek. 

Het verhogen van de pijl van de boog doet kleinere normaalkrachten in de boog ontstaan en geeft ook 
aanleiding tot een kleinere vervormbaarheid. Bij bogen die hoger reiken dan het wegdek krijgt men 
eerder een structuur van stijve driehoeken, eventueel met een klein boogstukje tussen de driehoeken.
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verbinden met een 
hooggelegen rijvloer. Wat gebeurt bij het veranderen van de pijl van de boog ? 

zich dan meestal als 

 

Dan doen de grootste spanningen in de stijlen die op ongeveer 1/4 van de middendoorsnede staan. Het 
belasting de top een 

Het wegdek volgt deze verplaatsing slechts in geringe mate 
zodat een verschil ontstaat in horizontale verplaatsing, dit veroorzaakt sterke buiging in de eindpunten 
van stijlen. Men kan dit oplossen door een grotere stijfheid te geven in de knopen, zie onderstaande 

 

Het blijkt dat deze werkwijze slechts een gering rendement bezit want de stijvere stijlen trekken meer 
momenten aan dan dat er een overeenkomstige vergroting ontstaat van het weerstandbiedende 

te verminderen ter plaatse van de knopen. Men moet dan 
nagaan of het stuk lijfplaat ter plaatse in staat is om de rotatie van de knopen te volgen. Een derde 
mogelijkheid is om het wegdek horizontaal vast te leggen.. Op die manier neemt men de oorzaak van 
e knoopmomenten weg. Het nadeel is dat er dan ook spatkrachten ontstaan in het wegdek.  

Het verhogen van de pijl van de boog doet kleinere normaalkrachten in de boog ontstaan en geeft ook 
ken dan het wegdek krijgt men 

eerder een structuur van stijve driehoeken, eventueel met een klein boogstukje tussen de driehoeken. 

 



 

1.14 Bespreek de keuze van de stijfheden van boog en dek van een buigingsboog met 
hangers. geef ook de relatie tot de bouwwijze van het brugdek.
bepalend bij het dimensioneren van een boog en waarom is dat zo ?

Een constructie waarbij buigstijfheid 
een buigingsboog aangezien alle buigende momenten in hoofdzaak naar de boog worden afgeleid. 
Indien daarentegen de boog zeer slank is en het brugdek een grote stijfheid bezit spreekt men van een 
verstijfde staafboog. Men is niet onbeperkt vrij in het k
brugdek-boog. Indien de boog te slank wordt gemaakt bestaat het gevaar voor zijdelings of in het vlak 
knikken, indien de rijweg te slank wordt bestaat het gevaar de het wegdek wordt opgelicht bij 
ongelijkmatige belasting. Er moet dus een keuze gemaakt worden voor de verhouding 
waarbij men onthoud dat steeds een totale momentensom moet worden verdeeld over het dek en de 
bogen.  

Zowel voor de boog als voor het dek is de 
op een afstand 1/4L gemeten vanaf de vaste opleggingen. De invloedslijn voor het buigende moment 
heeft in dit punt de grootste waard
nul wegens de funiculaire werking
buigingsbogen.  

De meest bepalende belastingsgeval is gegeven in onderstaande figuur. 

Men rekent met een constant gemiddelde van het eigengewicht en vaste belasting. Dit is een 
aanvaardbare benadering omdat het aandeel ven het gewicht van de boog niet zo groot is (totaal 
gewicht delen door de spanwijdte). 

Bij stijgende waarden van f/L (f is de toog of hoogte van de boog) verkleint de drukkracht in de bogen 
en de trekkracht in het plaatdek. De toog kan echter niet onbeperkt toenemen omdat ze dan te slap 
wordt en neiging tot knikken vertoont. 

Bespreek de keuze van de stijfheden van boog en dek van een buigingsboog met 
hangers. geef ook de relatie tot de bouwwijze van het brugdek. Welke belastingsgevallen zijn 
bepalend bij het dimensioneren van een boog en waarom is dat zo ? 

buigstijfheid van de boog veel groter is dan deze van het brugdek noemt 
een buigingsboog aangezien alle buigende momenten in hoofdzaak naar de boog worden afgeleid. 
Indien daarentegen de boog zeer slank is en het brugdek een grote stijfheid bezit spreekt men van een 
verstijfde staafboog. Men is niet onbeperkt vrij in het kiezen van de verhouding van de stijfheid 

boog. Indien de boog te slank wordt gemaakt bestaat het gevaar voor zijdelings of in het vlak 
knikken, indien de rijweg te slank wordt bestaat het gevaar de het wegdek wordt opgelicht bij 

sting. Er moet dus een keuze gemaakt worden voor de verhouding 
waarbij men onthoud dat steeds een totale momentensom moet worden verdeeld over het dek en de 

Zowel voor de boog als voor het dek is de zone waar de grootste krachtwerkingen voorkomen gelegen 
op een afstand 1/4L gemeten vanaf de vaste opleggingen. De invloedslijn voor het buigende moment 
heeft in dit punt de grootste waarde van de oppervlakten S1 en S2 (de som van beide oppervlaktes is 

wegens de funiculaire werking). Dit is een karakteristieke eigenschap van parabolische 

 

De meest bepalende belastingsgeval is gegeven in onderstaande figuur.  

 

Men rekent met een constant gemiddelde van het eigengewicht en vaste belasting. Dit is een 
aanvaardbare benadering omdat het aandeel ven het gewicht van de boog niet zo groot is (totaal 
gewicht delen door de spanwijdte).  

Bij stijgende waarden van f/L (f is de toog of hoogte van de boog) verkleint de drukkracht in de bogen 
en de trekkracht in het plaatdek. De toog kan echter niet onbeperkt toenemen omdat ze dan te slap 
wordt en neiging tot knikken vertoont.  

28 

Bespreek de keuze van de stijfheden van boog en dek van een buigingsboog met verticale 
Welke belastingsgevallen zijn 

veel groter is dan deze van het brugdek noemt men 
een buigingsboog aangezien alle buigende momenten in hoofdzaak naar de boog worden afgeleid. 
Indien daarentegen de boog zeer slank is en het brugdek een grote stijfheid bezit spreekt men van een 

iezen van de verhouding van de stijfheid 
boog. Indien de boog te slank wordt gemaakt bestaat het gevaar voor zijdelings of in het vlak 

knikken, indien de rijweg te slank wordt bestaat het gevaar de het wegdek wordt opgelicht bij 
sting. Er moet dus een keuze gemaakt worden voor de verhouding ��� ���⁄  

waarbij men onthoud dat steeds een totale momentensom moet worden verdeeld over het dek en de 

n voorkomen gelegen 
op een afstand 1/4L gemeten vanaf de vaste opleggingen. De invloedslijn voor het buigende moment 

de som van beide oppervlaktes is 
van parabolische 

Men rekent met een constant gemiddelde van het eigengewicht en vaste belasting. Dit is een 
aanvaardbare benadering omdat het aandeel ven het gewicht van de boog niet zo groot is (totaal 

Bij stijgende waarden van f/L (f is de toog of hoogte van de boog) verkleint de drukkracht in de bogen 
en de trekkracht in het plaatdek. De toog kan echter niet onbeperkt toenemen omdat ze dan te slap 



 

1.15 Welke instabiliteitsvormen (geen formules !) van de boog van een buigingsboog kent U en welke 
maatregelen kan men ertegen nemen ?

Knikken in het vlak van de boog 
De kritieke belasting is afhankelijk v
is afhankelijk van de randvoorwaarden van de boog en van de verhouding f/L. 
� zijn gegeven in onderstaande tabel (hoe groter 

Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat er nog gee
terugroepende kracht van de hangers. De neiging tot knikken wordt sterk tegengewerkt door de 
rekstijfheid van de hangers. Men kan algemene knikvormen zoals op onderstaande figuur 
onderzoeken. Meestal is echter knikken tusse

Zijdelings uitkippen 
De bogen kunnen ook uit het vlak knikken zoals op onderstaande figuur. Dit wordt wel belemmerd 
door de terugroepende kracht van de hangers en door het bovenwindverband dat is aangebracht tus
de bogen. Men tracht vaak dit windverband weg te laten uit esthetische overwegingen. Men kan ook 
de bogen naar elkaar toe laten hellen waardoor de windverbanden slechts een beperkte breedte hebben. 
Dit is ook voordeliger om de zijdelingse windbelasting
een kleinere omvang kan bezitten.

Men stelt vast dat de terugroepende werking van de hangers groter is voor een kleinere toog van de 
boog. Zodra het aantal hangers ten minste 5 bedraagt neemt de daling van de kn
nog toe. 

teitsvormen (geen formules !) van de boog van een buigingsboog kent U en welke 
maatregelen kan men ertegen nemen ? 

Knikken in het vlak van de boog  
tieke belasting is afhankelijk ven de stijfheid, de lengte van de overspanning en 

s afhankelijk van de randvoorwaarden van de boog en van de verhouding f/L. Een aantal waarden van 
n gegeven in onderstaande tabel (hoe groter � hoe groter de kritieke belasting, groter is beter)

Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat er nog geen rekening gehouden wordt met de 
terugroepende kracht van de hangers. De neiging tot knikken wordt sterk tegengewerkt door de 
rekstijfheid van de hangers. Men kan algemene knikvormen zoals op onderstaande figuur 
onderzoeken. Meestal is echter knikken tussen de hangerpunten de meest kritieke vorm. 

 

De bogen kunnen ook uit het vlak knikken zoals op onderstaande figuur. Dit wordt wel belemmerd 
door de terugroepende kracht van de hangers en door het bovenwindverband dat is aangebracht tus

Men tracht vaak dit windverband weg te laten uit esthetische overwegingen. Men kan ook 
de bogen naar elkaar toe laten hellen waardoor de windverbanden slechts een beperkte breedte hebben. 
Dit is ook voordeliger om de zijdelingse windbelasting op te nemen waardoor het bovenwindverband 
een kleinere omvang kan bezitten. 

Men stelt vast dat de terugroepende werking van de hangers groter is voor een kleinere toog van de 
boog. Zodra het aantal hangers ten minste 5 bedraagt neemt de daling van de knikfactor 
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teitsvormen (geen formules !) van de boog van een buigingsboog kent U en welke 

, de lengte van de overspanning en �. Deze factor � 
Een aantal waarden van 

hoe groter de kritieke belasting, groter is beter) 

 

n rekening gehouden wordt met de 
terugroepende kracht van de hangers. De neiging tot knikken wordt sterk tegengewerkt door de 
rekstijfheid van de hangers. Men kan algemene knikvormen zoals op onderstaande figuur 

n de hangerpunten de meest kritieke vorm.  

De bogen kunnen ook uit het vlak knikken zoals op onderstaande figuur. Dit wordt wel belemmerd 
door de terugroepende kracht van de hangers en door het bovenwindverband dat is aangebracht tussen 

Men tracht vaak dit windverband weg te laten uit esthetische overwegingen. Men kan ook 
de bogen naar elkaar toe laten hellen waardoor de windverbanden slechts een beperkte breedte hebben. 

op te nemen waardoor het bovenwindverband 

 

Men stelt vast dat de terugroepende werking van de hangers groter is voor een kleinere toog van de 
ikfactor nauwelijks 



 

1.16 Welke vormen kent U voor de hangers van buigingsbogen ? Geef telkens een voorbeeld van hun 
bevestiging aan de boog en het dek.

Men gebruik meestal gewone staalsoorten omdat bv. voorspanstaal zeer gevoelig is voor vermoeiing 
en men niet veel baat heeft hij het gebruik van deze materialen. 

Men kan gewone I-profielen gebruiken als hangers. Deze worden door bouten of zelfs door lasse
bevestigd aan de boog de dekrandliggers. 
op het brugdek en boog is gegeven in onderstaande figuur.

Men kan ook rondstaal gebruiken. De bevestiging hiervan is echter moeilijker en gebeurd op e
gelijkaardige manier als trekbuizen. Men kan dus ook net zo goed trekbuizen gebruiken, die hebben 
als voordeel een hogere buigstijfheid wat een kleine bijdrage kan leveren in de boogstabiliteit. De 
bevestiging gebeurd door een gleuf te maken in de buis 
die men dan moet leggen is moeilijk te verwezenlijken omdat men geleidelijk moet overgaan van 
doorlassing naar een hoeklas. Men kan ook nog kiezen voor kokerprofielen of gewoon platstaal.

Welke vormen kent U voor de hangers van buigingsbogen ? Geef telkens een voorbeeld van hun 
bevestiging aan de boog en het dek. 

Men gebruik meestal gewone staalsoorten omdat bv. voorspanstaal zeer gevoelig is voor vermoeiing 
en men niet veel baat heeft hij het gebruik van deze materialen.  

profielen gebruiken als hangers. Deze worden door bouten of zelfs door lasse
bevestigd aan de boog de dekrandliggers. Een voorbeeld van de aansluiting van I-
op het brugdek en boog is gegeven in onderstaande figuur. 

Men kan ook rondstaal gebruiken. De bevestiging hiervan is echter moeilijker en gebeurd op e
gelijkaardige manier als trekbuizen. Men kan dus ook net zo goed trekbuizen gebruiken, die hebben 
als voordeel een hogere buigstijfheid wat een kleine bijdrage kan leveren in de boogstabiliteit. De 
bevestiging gebeurd door een gleuf te maken in de buis waarin een schertsplaat wordt geplaatst. De las 
die men dan moet leggen is moeilijk te verwezenlijken omdat men geleidelijk moet overgaan van 
doorlassing naar een hoeklas. Men kan ook nog kiezen voor kokerprofielen of gewoon platstaal.
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Welke vormen kent U voor de hangers van buigingsbogen ? Geef telkens een voorbeeld van hun 

Men gebruik meestal gewone staalsoorten omdat bv. voorspanstaal zeer gevoelig is voor vermoeiing 

profielen gebruiken als hangers. Deze worden door bouten of zelfs door lassen 
-profielen als hangers 

 

Men kan ook rondstaal gebruiken. De bevestiging hiervan is echter moeilijker en gebeurd op een 
gelijkaardige manier als trekbuizen. Men kan dus ook net zo goed trekbuizen gebruiken, die hebben 
als voordeel een hogere buigstijfheid wat een kleine bijdrage kan leveren in de boogstabiliteit. De 

waarin een schertsplaat wordt geplaatst. De las 
die men dan moet leggen is moeilijk te verwezenlijken omdat men geleidelijk moet overgaan van 
doorlassing naar een hoeklas. Men kan ook nog kiezen voor kokerprofielen of gewoon platstaal. 



 

De keuze voor een bepaald type hangers is ook afhankelijk van de keuze voor de verhouding 
Een licht plaatdek heeft namelijk de neiging om vrij vervormbaar te zijn zodat de kabel slap of in 
lichte druk kunnen komen bij een asymmetrische belast
lichte drukkrachten, men kiest dan voor profielen die voldoende buigstijfheid bezitten zoals bv. 
kokerprofielen of buisprofielen. 

Indien men bv. de boog enkel gebruikt om de mobiele belastingen op de vangen (zi
onderstaande figuur) dan kan men kiezen voor slanke hangers. Dat deze slap kunnen komen te hangen 
kan geen kwaad.  

Men kan ook de hangers niet verticaal opstellen. Door ze te combineren tot een soort driehoekspanelen 
kan men ongeveer 20% staal besparen
verhouding �� ��⁄  is meestal gelijk aan 1. Het gedrag verschild grondig als dat van een buigingsboog 
met hangers, het is een hybride voor tussen een boog en een vakwerk. 

Hoe kleiner de hellingshoek van de hanger hoe groter de kans op drukkrachten in de hangers
druk is het grootst in het midden van de overspanning)
zodat er altijd een aantal hangers in trek zijn (dat de andere da

De scheerkrachten zijn meestal maatgevend voor de knoopconstructie. zie cursus

 

  

De keuze voor een bepaald type hangers is ook afhankelijk van de keuze voor de verhouding 
Een licht plaatdek heeft namelijk de neiging om vrij vervormbaar te zijn zodat de kabel slap of in 
lichte druk kunnen komen bij een asymmetrische belasting. De hangers moeten dan 
lichte drukkrachten, men kiest dan voor profielen die voldoende buigstijfheid bezitten zoals bv. 

 

Indien men bv. de boog enkel gebruikt om de mobiele belastingen op de vangen (zi
onderstaande figuur) dan kan men kiezen voor slanke hangers. Dat deze slap kunnen komen te hangen 

 

Men kan ook de hangers niet verticaal opstellen. Door ze te combineren tot een soort driehoekspanelen 
staal besparen en de vervormbaarheid van het brugdek vermindert

is meestal gelijk aan 1. Het gedrag verschild grondig als dat van een buigingsboog 
met hangers, het is een hybride voor tussen een boog en een vakwerk.  

hellingshoek van de hanger hoe groter de kans op drukkrachten in de hangers
druk is het grootst in het midden van de overspanning). Men kan daarom gekruiste hangers voorzien 
zodat er altijd een aantal hangers in trek zijn (dat de andere dan slap is maakt niet veel uit).

De scheerkrachten zijn meestal maatgevend voor de knoopconstructie. zie cursus 
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De keuze voor een bepaald type hangers is ook afhankelijk van de keuze voor de verhouding ��� ���⁄ . 
Een licht plaatdek heeft namelijk de neiging om vrij vervormbaar te zijn zodat de kabel slap of in 

ing. De hangers moeten dan bestand zijn tegen 
lichte drukkrachten, men kiest dan voor profielen die voldoende buigstijfheid bezitten zoals bv. 

Indien men bv. de boog enkel gebruikt om de mobiele belastingen op de vangen (zie voorbeeld op 
onderstaande figuur) dan kan men kiezen voor slanke hangers. Dat deze slap kunnen komen te hangen 

Men kan ook de hangers niet verticaal opstellen. Door ze te combineren tot een soort driehoekspanelen 
en de vervormbaarheid van het brugdek vermindert. De 

is meestal gelijk aan 1. Het gedrag verschild grondig als dat van een buigingsboog 

hellingshoek van de hanger hoe groter de kans op drukkrachten in de hangers (kans op 
Men kan daarom gekruiste hangers voorzien 

s maakt niet veel uit). 

 



 

1.17 Welke verschillende opvattingen van de booggeboorten van buigingsbogen kent U ?

In dit gedeelte worden de drukkrachten van de boog en de trekkrachten 
gebracht en moet de overdracht van de oplegreactie gebeuren. 

In theorie moet het oplegpunt zich onder het snijpunt van de aslijnen van de boog en van het plaatdek. 
Dit punt bevind zich meestal te ver naar het bruguiteinde om 
kunnen plaatsen en om de noodzakelijke dwarsverstijvingen te kunnen aanbrengen. Het kleine 
inklemmingsmoment dat ontstaat zal echter een gunstige werking hebben. 

Voor minder belangrijke bogen en in oudere constructies
tussen de lijfplaten van de dekrand. die dan uiteraard uit dubbele T
bewerkelijke constructies met moeilijk laswerk. 

Ook voor minder belangrijke (kleine) bogen kan men een volledig
vervaardigen. Men kan deze echter onvoldoende voorzien van verstijvingen wat leid tot grote 
plaatdiktes. 

Welke verschillende opvattingen van de booggeboorten van buigingsbogen kent U ?

In dit gedeelte worden de drukkrachten van de boog en de trekkrachten van het plaatdek in evenwicht 
gebracht en moet de overdracht van de oplegreactie gebeuren.  

In theorie moet het oplegpunt zich onder het snijpunt van de aslijnen van de boog en van het plaatdek. 
Dit punt bevind zich meestal te ver naar het bruguiteinde om nog een groot oplegtoestel 
kunnen plaatsen en om de noodzakelijke dwarsverstijvingen te kunnen aanbrengen. Het kleine 
inklemmingsmoment dat ontstaat zal echter een gunstige werking hebben.  

 

Voor minder belangrijke bogen en in oudere constructies laat men de boogkoker gewoon doorlopen 
tussen de lijfplaten van de dekrand. die dan uiteraard uit dubbele T-doorsneden bestaan. Dit leid tot 
bewerkelijke constructies met moeilijk laswerk.  

 

Ook voor minder belangrijke (kleine) bogen kan men een volledig uitgesneden massieve knoop 
vervaardigen. Men kan deze echter onvoldoende voorzien van verstijvingen wat leid tot grote 
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Welke verschillende opvattingen van de booggeboorten van buigingsbogen kent U ? 

van het plaatdek in evenwicht 

In theorie moet het oplegpunt zich onder het snijpunt van de aslijnen van de boog en van het plaatdek. 
nog een groot oplegtoestel onder te 

kunnen plaatsen en om de noodzakelijke dwarsverstijvingen te kunnen aanbrengen. Het kleine 

laat men de boogkoker gewoon doorlopen 
doorsneden bestaan. Dit leid tot 

uitgesneden massieve knoop 
vervaardigen. Men kan deze echter onvoldoende voorzien van verstijvingen wat leid tot grote 



 

Men kan ook de boog via een kopplaat aan het brugdek vastbouten. Bij grote bogen loop het aantal 
vereiste bouten echter zeer snel op.

Voor grote bogen zijn de volgende schikkingen mogelijk:
Voor stavenbogen: 

De boogkoker wordt vastgelast aan de dekplaat waarop stootblokjes worden voorzien. Deze 
stootblokjes worden met zeer zware lassen bevestigd aan de dekplaat. De dekplaat zelf wordt 
plaatselijk verzwaart en verbreed. Er worden 3 verticale verstijvers voorzien, 2 onder de stootblokjes 
en 1 ter plaatse van het oplegpunt. 

Voor een staafboog met een stijf brugdek:

Ook hier wordt het brugdek verzwaard en verbreed maar de boogkoker wordt verlengd door middel 
van een slanke koker die deel uit maakt van het dek. De excentriciteit van de opleg
kleiner dan bij de andere schikkingen. De bedoeling van deze schikking is de oplegreactie zo snel 
mogelijk in de boog te leiden. Het blijft evenwel nodig om nog bijkomende zware dwarsverstijvers 
aan te brengen in het bovenste gedeelte v

Men kan ook de boog via een kopplaat aan het brugdek vastbouten. Bij grote bogen loop het aantal 
eer snel op. 

 

Voor grote bogen zijn de volgende schikkingen mogelijk:  

aan de dekplaat waarop stootblokjes worden voorzien. Deze 
stootblokjes worden met zeer zware lassen bevestigd aan de dekplaat. De dekplaat zelf wordt 
plaatselijk verzwaart en verbreed. Er worden 3 verticale verstijvers voorzien, 2 onder de stootblokjes 

1 ter plaatse van het oplegpunt.  

en stijf brugdek: 

 

Ook hier wordt het brugdek verzwaard en verbreed maar de boogkoker wordt verlengd door middel 
van een slanke koker die deel uit maakt van het dek. De excentriciteit van de opleg
kleiner dan bij de andere schikkingen. De bedoeling van deze schikking is de oplegreactie zo snel 
mogelijk in de boog te leiden. Het blijft evenwel nodig om nog bijkomende zware dwarsverstijvers 
aan te brengen in het bovenste gedeelte van de dekrand zoals op de figuur is weergegeven. Deze 
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Men kan ook de boog via een kopplaat aan het brugdek vastbouten. Bij grote bogen loop het aantal 

 

aan de dekplaat waarop stootblokjes worden voorzien. Deze 
stootblokjes worden met zeer zware lassen bevestigd aan de dekplaat. De dekplaat zelf wordt 
plaatselijk verzwaart en verbreed. Er worden 3 verticale verstijvers voorzien, 2 onder de stootblokjes 

Ook hier wordt het brugdek verzwaard en verbreed maar de boogkoker wordt verlengd door middel 
van een slanke koker die deel uit maakt van het dek. De excentriciteit van de oplegreactie is dan veel 
kleiner dan bij de andere schikkingen. De bedoeling van deze schikking is de oplegreactie zo snel 
mogelijk in de boog te leiden. Het blijft evenwel nodig om nog bijkomende zware dwarsverstijvers 

an de dekrand zoals op de figuur is weergegeven. Deze 



 

schikking heeft een gering zijdelings inklemmingseffect zodat de zijdelingse stabiliteit gering is en 
stevigere bovenwindverbanden nodig zijn.

Nog een andere optie is de volgende:

Ook hier loopt de boog door in de bovenflenzen van de hoofdliggers, deze worden geschorst om de 
boog door te laten. Onderaan wordt een oplegstuk voorzien met bijkomende schuine verstijvers. Rond 
het deel van de boogdoorgang wordt een gesloten koker gevormd van staalplaat. Daa
eigenlijke booggeboorte niet meer toegankelijk voor inspectie en onderhoud. 

 

 

  

schikking heeft een gering zijdelings inklemmingseffect zodat de zijdelingse stabiliteit gering is en 
stevigere bovenwindverbanden nodig zijn. 

Nog een andere optie is de volgende: 

og door in de bovenflenzen van de hoofdliggers, deze worden geschorst om de 
boog door te laten. Onderaan wordt een oplegstuk voorzien met bijkomende schuine verstijvers. Rond 
het deel van de boogdoorgang wordt een gesloten koker gevormd van staalplaat. Daa
eigenlijke booggeboorte niet meer toegankelijk voor inspectie en onderhoud.  
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schikking heeft een gering zijdelings inklemmingseffect zodat de zijdelingse stabiliteit gering is en 

 

og door in de bovenflenzen van de hoofdliggers, deze worden geschorst om de 
boog door te laten. Onderaan wordt een oplegstuk voorzien met bijkomende schuine verstijvers. Rond 
het deel van de boogdoorgang wordt een gesloten koker gevormd van staalplaat. Daardoor is het 



 

1.18 Leg de funiculaire werking uit van de hoofddraagkabel in een hangbrug en de invloed op de 
verstijvingsligger. Welke kabeldoorhang
welke stappen u tot dit besluit brengen. Wat is het effect van de mobiele belastingen op de 
verstijvingsligger ? 

Vermits een hangbrug een kabelsysteem is is het onmogelijk om het gedrag enkel te onderzoeken met
een eerste orde theorie. Dit wil zeggen dat de verplaatsing niet rechtevenredig is met de 
krachtswerkingen in de kabel. Bij het bepalen van de buiging van de verstijvingsligger is men 
verplicht om de verplaatsingen van de draagkabel te wijten aan mobiele 
brengen.  

Onder een gelijkmatig verdeelde belasting bereikt de kabel een 2de graadsparabool die de funiculaire 
kromme voor deze vaste belasting.  

Onder een belasting die aangrijpt over de helft van de belasting bereikt de brug e
kromme aangeduid op de figuur. 

Indien men verondersteld, zoals in de eerste orde theorie 
verwaarloost kunnen worden, dan moet het brugdek kunnen weerstaan aan een buigend moment 
Het brugdek is zeker niet niet oneindig stijf, ze zal een vervorming aannemen zoals weergegeven op 
de figuur. De kabel zal dan gedwongen worden om een nieuwe vorm aan te nemen (verplaatse kabel 
op de figuur). Hierdoor bedraagt het buigende moment nog slechts 
effect worden de buigende momenten in het brugdek gereduceerd. Voor een hangbrug zonder stijfheid 
van het brugdek zou de kabel uiteindelijk de funiculaire kromme innemen.

De minimale doorbuiging bij een volledige belasting 
de helft van de spanwijdte L. Voor het belangrijkste geval waarbij slechts 40% van de overspanning 
wordt belast vertoont de brug een minimale doorbuiging voor een pijl van slechts 1/20ste van L. Het 
feit dat de verplaatsingen bij een niet
voornaamste reden om te kiezen voor een pijl van 10%.

Leg de funiculaire werking uit van de hoofddraagkabel in een hangbrug en de invloed op de 
verstijvingsligger. Welke kabeldoorhang wordt meestal aangewend en waarom ?
welke stappen u tot dit besluit brengen. Wat is het effect van de mobiele belastingen op de 

Vermits een hangbrug een kabelsysteem is is het onmogelijk om het gedrag enkel te onderzoeken met
een eerste orde theorie. Dit wil zeggen dat de verplaatsing niet rechtevenredig is met de 
krachtswerkingen in de kabel. Bij het bepalen van de buiging van de verstijvingsligger is men 
verplicht om de verplaatsingen van de draagkabel te wijten aan mobiele belastingen in rekening te 

Onder een gelijkmatig verdeelde belasting bereikt de kabel een 2de graadsparabool die de funiculaire 
kromme voor deze vaste belasting.   

Onder een belasting die aangrijpt over de helft van de belasting bereikt de brug een andere funiculaire 
 

zoals in de eerste orde theorie dat de vormveranderingen van het bru
verwaarloost kunnen worden, dan moet het brugdek kunnen weerstaan aan een buigend moment 

ugdek is zeker niet niet oneindig stijf, ze zal een vervorming aannemen zoals weergegeven op 
de figuur. De kabel zal dan gedwongen worden om een nieuwe vorm aan te nemen (verplaatse kabel 
op de figuur). Hierdoor bedraagt het buigende moment nog slechts � · �� � ��. Door dit 2de orde 
effect worden de buigende momenten in het brugdek gereduceerd. Voor een hangbrug zonder stijfheid 
van het brugdek zou de kabel uiteindelijk de funiculaire kromme innemen. 

bij een volledige belasting vindt men voor een kabeldoorhang van 
de helft van de spanwijdte L. Voor het belangrijkste geval waarbij slechts 40% van de overspanning 
wordt belast vertoont de brug een minimale doorbuiging voor een pijl van slechts 1/20ste van L. Het 

tsingen bij een niet-gelijkmatige belasting significant toenemen met de pijl is de 
voornaamste reden om te kiezen voor een pijl van 10%. 
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Leg de funiculaire werking uit van de hoofddraagkabel in een hangbrug en de invloed op de 
wordt meestal aangewend en waarom ? Geef aan 

welke stappen u tot dit besluit brengen. Wat is het effect van de mobiele belastingen op de 

Vermits een hangbrug een kabelsysteem is is het onmogelijk om het gedrag enkel te onderzoeken met 
een eerste orde theorie. Dit wil zeggen dat de verplaatsing niet rechtevenredig is met de 
krachtswerkingen in de kabel. Bij het bepalen van de buiging van de verstijvingsligger is men 

belastingen in rekening te 

Onder een gelijkmatig verdeelde belasting bereikt de kabel een 2de graadsparabool die de funiculaire 

en andere funiculaire 

 

dat de vormveranderingen van het brugdek 
verwaarloost kunnen worden, dan moet het brugdek kunnen weerstaan aan een buigend moment � · �. 

ugdek is zeker niet niet oneindig stijf, ze zal een vervorming aannemen zoals weergegeven op 
de figuur. De kabel zal dan gedwongen worden om een nieuwe vorm aan te nemen (verplaatse kabel 

. Door dit 2de orde 
effect worden de buigende momenten in het brugdek gereduceerd. Voor een hangbrug zonder stijfheid 

n voor een kabeldoorhang van ongeveer 
de helft van de spanwijdte L. Voor het belangrijkste geval waarbij slechts 40% van de overspanning 
wordt belast vertoont de brug een minimale doorbuiging voor een pijl van slechts 1/20ste van L. Het 

gelijkmatige belasting significant toenemen met de pijl is de 



 

Het effect op de doorbuiging van een mobiele belasting over een varierend gedeelte b van de brug is 
gegeven in onderstaande figuur. 

Het blijkt dat de grootste verplaatsing voorkomt wanneer de mobiele belasting slechts aangrijpt over 
de middelste 40% van de middenoverspanning.Dit
verstijvingsligger. De verplaatsingen doen des te meer geweld aan de vestijvingsligger naarmate de 
funiculaire kromme van de mobiele belastingen afwijkt van de funiculaire kromme voor de vaste 
belastingen. 

In het midden de draagkabel stijf verbinden met het brugdek verbeterd aanzienlijk de vervormningen 
onder asymmetrische belastingen. 

 

  

Het effect op de doorbuiging van een mobiele belasting over een varierend gedeelte b van de brug is 
 

 

Het blijkt dat de grootste verplaatsing voorkomt wanneer de mobiele belasting slechts aangrijpt over 
de middelste 40% van de middenoverspanning.Dit is de meest nadelige toestand voor de 
verstijvingsligger. De verplaatsingen doen des te meer geweld aan de vestijvingsligger naarmate de 
funiculaire kromme van de mobiele belastingen afwijkt van de funiculaire kromme voor de vaste 

en de draagkabel stijf verbinden met het brugdek verbeterd aanzienlijk de vervormningen 
onder asymmetrische belastingen.  

 

36 

Het effect op de doorbuiging van een mobiele belasting over een varierend gedeelte b van de brug is 

Het blijkt dat de grootste verplaatsing voorkomt wanneer de mobiele belasting slechts aangrijpt over 
is de meest nadelige toestand voor de 

verstijvingsligger. De verplaatsingen doen des te meer geweld aan de vestijvingsligger naarmate de 
funiculaire kromme van de mobiele belastingen afwijkt van de funiculaire kromme voor de vaste 

en de draagkabel stijf verbinden met het brugdek verbeterd aanzienlijk de vervormningen 



 

1.19 Welke trillingsproblemen ontmoet men bij hangbruggen ? Welke tril

Men heeft torsie trilling en buigingstrilling
trilling (enkel verticale verplaatsingen) en asymmetrische trilling 
midden van de ovespanning). Er is in dat geval geen verlenging van de kabel en man kan de relatiev
horizontale verplaatsing tussen de kabel en de vertsijvingsligger berekenen.

Aerodynamische instabiliteiten. 
Door lift en wrijvingskrachten op de doorsnede van het brugdek kunnen verschillende 
bewegingsvormen ontstaan.  

Wringing  
De zijdelingse winddruk op de verstijvingsligger veroorzaakt een wringmoment dat veranderd in 
functie van de windaanstroomhoek. 

Galloping 
De winddruk kan zorgen voor een verticale component zonder verdraaiing 
as. Dit wordt galloping genoemd, dit kan enkel worden vermeden door aerodynamisch stabiele 
doorsneden te gebruiken.  

Gevaarlijke trillingsvormen 
De dwarse trillingen bij zuiver wringen scheppen een periodieke verandering van de stroming rond het 
brugdek. Indien de windsnelheid
drukveranderingen de trillingsvorm nog versterken. Het resultaat is een zelf versterkende periodische 
golfwringing 'stall flutter' genaamd.

Tenslotte kunnen verticale buiging en verticale buiging met w
zogenaamde 'classical flutter'. Dit gebeurd wanneer de natuurlijke frequentie van dwarse buiging deze 
van wringing benadert.  

Welke trillingsproblemen ontmoet men bij hangbruggen ? Welke trillingsvormen kent U ?

Men heeft torsie trilling en buigingstrilling van het brugdek. Men onderscheid nog symmetrische 
trilling (enkel verticale verplaatsingen) en asymmetrische trilling (keersymetrische trillingen t.o.v. het 
midden van de ovespanning). Er is in dat geval geen verlenging van de kabel en man kan de relatiev
horizontale verplaatsing tussen de kabel en de vertsijvingsligger berekenen. 

Aerodynamische instabiliteiten.  
Door lift en wrijvingskrachten op de doorsnede van het brugdek kunnen verschillende 

op de verstijvingsligger veroorzaakt een wringmoment dat veranderd in 
functie van de windaanstroomhoek.  

De winddruk kan zorgen voor een verticale component zonder verdraaiing van de doorsnede om haar 
genoemd, dit kan enkel worden vermeden door aerodynamisch stabiele 

De dwarse trillingen bij zuiver wringen scheppen een periodieke verandering van de stroming rond het 
 groot genoeg is kunnen der resulterende periodische 

drukveranderingen de trillingsvorm nog versterken. Het resultaat is een zelf versterkende periodische 
golfwringing 'stall flutter' genaamd. 

Tenslotte kunnen verticale buiging en verticale buiging met wringing elkaar versterken tot 
zogenaamde 'classical flutter'. Dit gebeurd wanneer de natuurlijke frequentie van dwarse buiging deze 
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vormen kent U ? 

Men onderscheid nog symmetrische 
(keersymetrische trillingen t.o.v. het 

midden van de ovespanning). Er is in dat geval geen verlenging van de kabel en man kan de relatieve 

Door lift en wrijvingskrachten op de doorsnede van het brugdek kunnen verschillende 

op de verstijvingsligger veroorzaakt een wringmoment dat veranderd in 

 

van de doorsnede om haar 
genoemd, dit kan enkel worden vermeden door aerodynamisch stabiele 

 

De dwarse trillingen bij zuiver wringen scheppen een periodieke verandering van de stroming rond het 
groot genoeg is kunnen der resulterende periodische 

drukveranderingen de trillingsvorm nog versterken. Het resultaat is een zelf versterkende periodische 

 

ringing elkaar versterken tot 
zogenaamde 'classical flutter'. Dit gebeurd wanneer de natuurlijke frequentie van dwarse buiging deze 



 

Men moet dus de dwarsdoorsnede oordeelkundig kiezen. 
in de praktijk gebruikt men quasi hor

De natuurlijke frequentie (eigenfrequentie) stijgt als er een stijve verbinding is tussen de draagkabel en 
het brugdek.  

  

 

Men moet dus de dwarsdoorsnede oordeelkundig kiezen. Een vlakke plaat is in theorie het voordeligs
in de praktijk gebruikt men quasi horizontaal symmetrische doorsneden. 

De natuurlijke frequentie (eigenfrequentie) stijgt als er een stijve verbinding is tussen de draagkabel en 

 

38 

Een vlakke plaat is in theorie het voordeligst, 

De natuurlijke frequentie (eigenfrequentie) stijgt als er een stijve verbinding is tussen de draagkabel en 



 

1.20 Welke zijn de vier hoofdtypes van montagesystemen voor stal
toepassingsgebied en de toepassingsvoorwaarden van elke werkwijze ?

Montage op vaste voorlopige stellingen
Deze werkwijze kan gevolgd worden indien het mogelijk is om montagetorens op te stellen op de 
plaats waar de bovenbouw wordt
ondersteund. Voorbeelden zijn: 

• Een brug over een kanaal dat pas later wordt aangelegd
• Een brug oven een weg die geheel of voor een belangrijk deel kan worden afgesloten
• Het brugdek wordt gemonteerd 

stelling kan plaatsen. 

• Het zomerbed van de rivier is zo klein dat men kan monteren tijdens de droge maanden.

Men plaatst meestal slecht over een beperkt aantal montagetoren in plaats van een stelling o
gehele overspanning.  

Montage in de nabijheid van de bouwplaat en verplaatsing nadien
De montage gebeurt op een vlakke plaat met continue onersteuning van het brugdek zoals bij montage 
in het werkhuis. Het aanleggen van zo'n vlakke vloer is meestal
wordt het brugdek in zijn geheel verplaats, dit kan op verschillende manieren gebeuren.

• Verplaatsen door draaien, dit is geïllustreerd in onderstaande figuur.

• Verplaatsen door heffen: dit kan men toepassen indien er een
montage met volledige ondersteuning mogelijk is. Men kan dan het afgewerkte brugdek 
heffen en draaien naar de definitieve positie. Het heffen en draaien van grote brugdekken is 
weinig economisch en ook niet interessant qua spanni
daarom maar zelden toegepast.

Welke zijn de vier hoofdtypes van montagesystemen voor stalen bruggen ? Welk is het 
toepassingsgebied en de toepassingsvoorwaarden van elke werkwijze ? 

Montage op vaste voorlopige stellingen 
Deze werkwijze kan gevolgd worden indien het mogelijk is om montagetorens op te stellen op de 
plaats waar de bovenbouw wordt opgericht. De montagestelling moet ook zeer goed worden 

Een brug over een kanaal dat pas later wordt aangelegd 
Een brug oven een weg die geheel of voor een belangrijk deel kan worden afgesloten
Het brugdek wordt gemonteerd boven een ondiepe waterloop waar men zonder moeite een 

Het zomerbed van de rivier is zo klein dat men kan monteren tijdens de droge maanden.

Men plaatst meestal slecht over een beperkt aantal montagetoren in plaats van een stelling o

Montage in de nabijheid van de bouwplaat en verplaatsing nadien 
De montage gebeurt op een vlakke plaat met continue onersteuning van het brugdek zoals bij montage 
in het werkhuis. Het aanleggen van zo'n vlakke vloer is meestal een grote investering. Vervolgens 
wordt het brugdek in zijn geheel verplaats, dit kan op verschillende manieren gebeuren.

Verplaatsen door draaien, dit is geïllustreerd in onderstaande figuur. 

Verplaatsen door heffen: dit kan men toepassen indien er een landstrook bestaat waarop 
montage met volledige ondersteuning mogelijk is. Men kan dan het afgewerkte brugdek 
heffen en draaien naar de definitieve positie. Het heffen en draaien van grote brugdekken is 
weinig economisch en ook niet interessant qua spanningen in het brugdek. Dit systeem wordt 
daarom maar zelden toegepast. 
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en bruggen ? Welk is het 

Deze werkwijze kan gevolgd worden indien het mogelijk is om montagetorens op te stellen op de 
opgericht. De montagestelling moet ook zeer goed worden 

Een brug oven een weg die geheel of voor een belangrijk deel kan worden afgesloten 
boven een ondiepe waterloop waar men zonder moeite een 

Het zomerbed van de rivier is zo klein dat men kan monteren tijdens de droge maanden. 

Men plaatst meestal slecht over een beperkt aantal montagetoren in plaats van een stelling onder de 

De montage gebeurt op een vlakke plaat met continue onersteuning van het brugdek zoals bij montage 
een grote investering. Vervolgens 

wordt het brugdek in zijn geheel verplaats, dit kan op verschillende manieren gebeuren. 

 
landstrook bestaat waarop 

montage met volledige ondersteuning mogelijk is. Men kan dan het afgewerkte brugdek 
heffen en draaien naar de definitieve positie. Het heffen en draaien van grote brugdekken is 

ngen in het brugdek. Dit systeem wordt 

 



 

• Plaatsing na vervoeren in zijn geheel: men kan de brug via weg (+
(voor een spoorwegbrug) vervoeren. In het geval van brugdekken boven een waterweg kan 
men het gehele brugdek invaren op en ponton. Dit ponton is dan voorzien van montage torens 
die met vijzels omhoog gebracht kunnen worden. Men moet zeer goed kunnen varen en goed 
rekening houden met stromingen en wind.

• Door zijdelingse verplaatsing:Dit wordt gebruikt 
precies dezelfde plaats. Men kan montage stellingen plaatsen naast de bestaande brug . Na 
montage schuift men het oude brugdek weg en schuift men het nieuwe zijdelings op zijn 
definitieve plaats. De verplaatsing gebeur
licht opgeheven wordt. Voordeel is de korte tijdsduur van het vervangen van de brug.

Lancering van de voorafgemaakte brug
In het verlengde van de plaats van de brug wordt een montagezone opgericht. 
volledig op en schuift ze op haar plaats. Dit kan op montagetorens of met een ponton gebeuren. Men 
moet opletten, zeker bij gebruik van een ponton, dat er geen grote denivelleringen optreden die leiden 
tot gevaarlijke herverdelingen van de ste
spanningstoestanden in rekening brengen door een risicoanalyse uit te voeren om een redelijk 
veiligheidsniveau te bekomen. De montagetorens moeten in staat zijn de horizontale krachten te 
kunnen weerstaan. 

Opbouw in vrije uitkraging 
De opbouw in moten met vrije uitkraging is ontleent aan de bouw van betonnen brugdekken. Bij stalen 
bruggen moet men rekening houden met het feit dat bij het aanbouten van de uitkragende delen er 
onvermijdelijk montagespanningen 
brug, men kan niet zoals bij betonnen bruggen de voorspanningen aanpassen. 
rotaties zitten in de geboute voeg en deze zijn niet weg te nemen zonder de voeg te lossen. 

Men kan deze methode wel goed toepassen voor het bouwen van bogen. De moeilijkheid blijft het 
sluiten van de boog. In onderstaande figuur heeft de boog voldoende stijfheid om alleen te staan 
waarna het brugdek wordt aangebracht. Dit is niet altijd het geval.

Plaatsing na vervoeren in zijn geheel: men kan de brug via weg (+-max 40m) of via spoor 
(voor een spoorwegbrug) vervoeren. In het geval van brugdekken boven een waterweg kan 

ele brugdek invaren op en ponton. Dit ponton is dan voorzien van montage torens 
die met vijzels omhoog gebracht kunnen worden. Men moet zeer goed kunnen varen en goed 
rekening houden met stromingen en wind. 
Door zijdelingse verplaatsing:Dit wordt gebruikt indien men een brug moet vervangen op 
precies dezelfde plaats. Men kan montage stellingen plaatsen naast de bestaande brug . Na 
montage schuift men het oude brugdek weg en schuift men het nieuwe zijdelings op zijn 
definitieve plaats. De verplaatsing gebeurd via een glijbaan waarbij het brugdek eventueel 
licht opgeheven wordt. Voordeel is de korte tijdsduur van het vervangen van de brug.

Lancering van de voorafgemaakte brug 
In het verlengde van de plaats van de brug wordt een montagezone opgericht. Men bouwt
volledig op en schuift ze op haar plaats. Dit kan op montagetorens of met een ponton gebeuren. Men 
moet opletten, zeker bij gebruik van een ponton, dat er geen grote denivelleringen optreden die leiden 
tot gevaarlijke herverdelingen van de steunpuntreacties. Men kan met deze tijdelijke 
spanningstoestanden in rekening brengen door een risicoanalyse uit te voeren om een redelijk 
veiligheidsniveau te bekomen. De montagetorens moeten in staat zijn de horizontale krachten te 

De opbouw in moten met vrije uitkraging is ontleent aan de bouw van betonnen brugdekken. Bij stalen 
bruggen moet men rekening houden met het feit dat bij het aanbouten van de uitkragende delen er 
onvermijdelijk montagespanningen ontstaan. Deze zijn bijna niet weg te werken in de afgebouwde 
brug, men kan niet zoals bij betonnen bruggen de voorspanningen aanpassen. De spanningen en 
rotaties zitten in de geboute voeg en deze zijn niet weg te nemen zonder de voeg te lossen. 

eze methode wel goed toepassen voor het bouwen van bogen. De moeilijkheid blijft het 
sluiten van de boog. In onderstaande figuur heeft de boog voldoende stijfheid om alleen te staan 
waarna het brugdek wordt aangebracht. Dit is niet altijd het geval. 
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max 40m) of via spoor 
(voor een spoorwegbrug) vervoeren. In het geval van brugdekken boven een waterweg kan 

ele brugdek invaren op en ponton. Dit ponton is dan voorzien van montage torens 
die met vijzels omhoog gebracht kunnen worden. Men moet zeer goed kunnen varen en goed 

indien men een brug moet vervangen op 
precies dezelfde plaats. Men kan montage stellingen plaatsen naast de bestaande brug . Na 
montage schuift men het oude brugdek weg en schuift men het nieuwe zijdelings op zijn 

d via een glijbaan waarbij het brugdek eventueel 
licht opgeheven wordt. Voordeel is de korte tijdsduur van het vervangen van de brug. 

Men bouwt dan de brug 
volledig op en schuift ze op haar plaats. Dit kan op montagetorens of met een ponton gebeuren. Men 
moet opletten, zeker bij gebruik van een ponton, dat er geen grote denivelleringen optreden die leiden 

unpuntreacties. Men kan met deze tijdelijke 
spanningstoestanden in rekening brengen door een risicoanalyse uit te voeren om een redelijk 
veiligheidsniveau te bekomen. De montagetorens moeten in staat zijn de horizontale krachten te 

 

De opbouw in moten met vrije uitkraging is ontleent aan de bouw van betonnen brugdekken. Bij stalen 
bruggen moet men rekening houden met het feit dat bij het aanbouten van de uitkragende delen er 

ontstaan. Deze zijn bijna niet weg te werken in de afgebouwde 
De spanningen en 

rotaties zitten in de geboute voeg en deze zijn niet weg te nemen zonder de voeg te lossen.  

eze methode wel goed toepassen voor het bouwen van bogen. De moeilijkheid blijft het 
sluiten van de boog. In onderstaande figuur heeft de boog voldoende stijfheid om alleen te staan 



 

Men kan ook vakwerken in vrije uitkraging opbouwen. Dit is weergegeven op onderstaande figuur, 
hierbij moeten de pijlers voorzien worden van bijzondere verankeringstaven om de onevenwichten te 
kunnen opvangen. De montagevoegen in de boven en onderrandstave
doorsnede voorkomen . Dat zou leiden tot vervormingen van de bovenrand die tijdens het verloop van 
de montage niet weggewerkt kunnen worden. 

 

 

  

Men kan ook vakwerken in vrije uitkraging opbouwen. Dit is weergegeven op onderstaande figuur, 
hierbij moeten de pijlers voorzien worden van bijzondere verankeringstaven om de onevenwichten te 
kunnen opvangen. De montagevoegen in de boven en onderrandstaven kunnen niet in eenzelfde 
doorsnede voorkomen . Dat zou leiden tot vervormingen van de bovenrand die tijdens het verloop van 
de montage niet weggewerkt kunnen worden.  
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Men kan ook vakwerken in vrije uitkraging opbouwen. Dit is weergegeven op onderstaande figuur, 
hierbij moeten de pijlers voorzien worden van bijzondere verankeringstaven om de onevenwichten te 

n kunnen niet in eenzelfde 
doorsnede voorkomen . Dat zou leiden tot vervormingen van de bovenrand die tijdens het verloop van 

 



 

1.21 Toepassing op een voorbeeld van een montage

Brug van +-80m over een kanaal. De hoofdliggers worden 
men monteren met een gewone landkraan. De montagetoren wordt geplaatst in een zone waar nog 
dwarsverstijvers voorkomen zodat de tijdelijke oplegkrachten gee
veroorzaakt. De montagevoer wordt zo ver mogelijk buiten de montage toren maar niet te dicht bij het 
midden van de hoofdligger. De aanwezige voeg zorgt namelijk voor een geringe verzwakking van de 
doorsnede wegens gatverzwakking.

Eerst plaatst men één hoofdliggergedeelte dat men zijdelings zal moeten schoren om omkantelen te 
voorkomen. Vervolgens wordt de andere hoofdligger geplaatst en een aantal dwarsdragers worden ter 
hoogte van het definitieve steunpunt geplaatst. Men plaatst 
verder regeling belemmerd, het geheel zou een te grote wringstijfheid krijgen. De dwarsdragers 
verhinderen verder het omkantelen van de hoofdliggers. 

Bij het plaatsen van de andere helft van de hoofdligger vertoont die
andere helft. Om de voegen mooi tegen elkaar te laten passen wordt het linker deel opgevijzeld. Tot is 
weergegeven in onderstaande figuur.

De kraan legt het rechtergedeelte pas neer als er voldoende bouten geplaatst zij
dwarsdragers geplaatst worden.  

Methode voor vakwerkliggers 
Vakwerliggers zijn zeer stijve elementen, men moet dus geen rekening houden met hoekverdraaiingen 
zoals in het vorige voorbeeld. Verder zijn de knopen ideale lokaties voor mont
voorbeeld is gegeven in onderstaande figuur.

Toepassing op een voorbeeld van een montage-procédé met voorlopige stellingen.

80m over een kanaal. De hoofdliggers worden in twee delen geplaatst. Het eerste deel zal 
men monteren met een gewone landkraan. De montagetoren wordt geplaatst in een zone waar nog 
dwarsverstijvers voorkomen zodat de tijdelijke oplegkrachten geen plooien van de lijfplaat 

De montagevoer wordt zo ver mogelijk buiten de montage toren maar niet te dicht bij het 
midden van de hoofdligger. De aanwezige voeg zorgt namelijk voor een geringe verzwakking van de 
doorsnede wegens gatverzwakking. 

Eerst plaatst men één hoofdliggergedeelte dat men zijdelings zal moeten schoren om omkantelen te 
voorkomen. Vervolgens wordt de andere hoofdligger geplaatst en een aantal dwarsdragers worden ter 
hoogte van het definitieve steunpunt geplaatst. Men plaatst niet alle dwarsdragers omdat dan een 
verder regeling belemmerd, het geheel zou een te grote wringstijfheid krijgen. De dwarsdragers 
verhinderen verder het omkantelen van de hoofdliggers.  

Bij het plaatsen van de andere helft van de hoofdligger vertoont die een vervormde toestand net als de 
de voegen mooi tegen elkaar te laten passen wordt het linker deel opgevijzeld. Tot is 

weergegeven in onderstaande figuur. 

De kraan legt het rechtergedeelte pas neer als er voldoende bouten geplaatst zijn. Daarna kunnen de 
 

 
Vakwerliggers zijn zeer stijve elementen, men moet dus geen rekening houden met hoekverdraaiingen 
zoals in het vorige voorbeeld. Verder zijn de knopen ideale lokaties voor montagevoegen. Een 
voorbeeld is gegeven in onderstaande figuur. 
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océdé met voorlopige stellingen. 

in twee delen geplaatst. Het eerste deel zal 
men monteren met een gewone landkraan. De montagetoren wordt geplaatst in een zone waar nog 

n plooien van de lijfplaat 
De montagevoer wordt zo ver mogelijk buiten de montage toren maar niet te dicht bij het 

midden van de hoofdligger. De aanwezige voeg zorgt namelijk voor een geringe verzwakking van de 

Eerst plaatst men één hoofdliggergedeelte dat men zijdelings zal moeten schoren om omkantelen te 
voorkomen. Vervolgens wordt de andere hoofdligger geplaatst en een aantal dwarsdragers worden ter 

niet alle dwarsdragers omdat dan een 
verder regeling belemmerd, het geheel zou een te grote wringstijfheid krijgen. De dwarsdragers 

een vervormde toestand net als de 
de voegen mooi tegen elkaar te laten passen wordt het linker deel opgevijzeld. Tot is 

 

n. Daarna kunnen de 

Vakwerliggers zijn zeer stijve elementen, men moet dus geen rekening houden met hoekverdraaiingen 
agevoegen. Een 



 

Mocht men de montage vanaf de rechter oever begonnen zijn dan had men waarschijnlijk nooit 
genoeg inwendig tegengewicht hebben gevonden om kantelen van de uitkragende delen te 
belemmeren. 

 

 

  

Mocht men de montage vanaf de rechter oever begonnen zijn dan had men waarschijnlijk nooit 
inwendig tegengewicht hebben gevonden om kantelen van de uitkragende delen te 
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Mocht men de montage vanaf de rechter oever begonnen zijn dan had men waarschijnlijk nooit 
inwendig tegengewicht hebben gevonden om kantelen van de uitkragende delen te 



 

1.22 Hoe gebeurt de constructie van een hangbrug, dwz welke is de volgorde van plaatsing van de 
onderdelen en hoe gebeurt de bevestiging van de hangers aan de hoofddraagkabel 

Men begint met de bouw van de pylonen en van de verankeringsmassieven. Voor de installa
hoofddraagkabel wordt eerst een lichte montagekabel getrokken tussen beide pylonen. Vervolgens 
wordt de draden van de hoofddraagkabel afgerold door een montagewiel dat heen en weer gaat. 

De moeilijkheid zit hem in het bepalen van de exacte 
lengte van de draagkabel heeft namelijk een grote invloed op de doorhang. Het meten van de 
kabeldoorhang is moeilijk wegens de beweging veroorzaakt door de wind. Daarom wordt de 
aanvankelijke trekkracht gemeten in de kabel. Men kan dit doen met een getuigedraad en een 
dynamometer (cfr. rekstrookje). Men kan ook de theorie van een trillende snaar gebruiken en de 
trillingsfrequentie meten.  

Daarna worden de hangers aan de hoofdkabel bevestigd. Daarna worden de m
aangebracht zoals op onderstaande figuur. de verbindingen tussen de moten worden nog niet definitief 
gebout, wel zodanig dat er nog kleine hoekrotaties 

De volgorde van aanbrengen gebeurt zodanig dat in de eindtoestand een buigingsloze toestand wordt 
benaderd. De laatst aangebrachte moten zijn deze op een kwart van de overspanning, hier is in 
gebruikstoestand de grootste buiging te verwachten. Tevens hebbe
de funiculaire kromme te bereiken. Na het aanbrengen van de moten worden de hangers nog op hun 
exacte lengte worden afgeregeld en worden de 
worden de verbindingen van de v
momentenvrije verstijvingsligger te bekomen onder vaste belastingen. 

Alle bewerkingen vereisen slechts weinig personeel en middelen.

  

e gebeurt de constructie van een hangbrug, dwz welke is de volgorde van plaatsing van de 
onderdelen en hoe gebeurt de bevestiging van de hangers aan de hoofddraagkabel 

Men begint met de bouw van de pylonen en van de verankeringsmassieven. Voor de installa
hoofddraagkabel wordt eerst een lichte montagekabel getrokken tussen beide pylonen. Vervolgens 
wordt de draden van de hoofddraagkabel afgerold door een montagewiel dat heen en weer gaat. 

De moeilijkheid zit hem in het bepalen van de exacte lengte van de draagkabel. Een kleine fo
lengte van de draagkabel heeft namelijk een grote invloed op de doorhang. Het meten van de 
kabeldoorhang is moeilijk wegens de beweging veroorzaakt door de wind. Daarom wordt de 

en in de kabel. Men kan dit doen met een getuigedraad en een 
Men kan ook de theorie van een trillende snaar gebruiken en de 

Daarna worden de hangers aan de hoofdkabel bevestigd. Daarna worden de moten van het brugdek 
aangebracht zoals op onderstaande figuur. de verbindingen tussen de moten worden nog niet definitief 
gebout, wel zodanig dat er nog kleine hoekrotaties mogelijk zijn. 

De volgorde van aanbrengen gebeurt zodanig dat in de eindtoestand een buigingsloze toestand wordt 
benaderd. De laatst aangebrachte moten zijn deze op een kwart van de overspanning, hier is in 
gebruikstoestand de grootste buiging te verwachten. Tevens hebben deze zones het kleinste effect om 
de funiculaire kromme te bereiken. Na het aanbrengen van de moten worden de hangers nog op hun 
exacte lengte worden afgeregeld en worden de vaste belastingen worden aangebracht. Pas nadien 
worden de verbindingen van de verstijvingsligger definitief gebout. Dit om zo goed mogelijk een 
momentenvrije verstijvingsligger te bekomen onder vaste belastingen.  

Alle bewerkingen vereisen slechts weinig personeel en middelen. 
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e gebeurt de constructie van een hangbrug, dwz welke is de volgorde van plaatsing van de 
onderdelen en hoe gebeurt de bevestiging van de hangers aan de hoofddraagkabel  

Men begint met de bouw van de pylonen en van de verankeringsmassieven. Voor de installatie van de 
hoofddraagkabel wordt eerst een lichte montagekabel getrokken tussen beide pylonen. Vervolgens 
wordt de draden van de hoofddraagkabel afgerold door een montagewiel dat heen en weer gaat.  

lengte van de draagkabel. Een kleine fout op de 
lengte van de draagkabel heeft namelijk een grote invloed op de doorhang. Het meten van de 
kabeldoorhang is moeilijk wegens de beweging veroorzaakt door de wind. Daarom wordt de 

en in de kabel. Men kan dit doen met een getuigedraad en een 
Men kan ook de theorie van een trillende snaar gebruiken en de 

oten van het brugdek 
aangebracht zoals op onderstaande figuur. de verbindingen tussen de moten worden nog niet definitief 

 

De volgorde van aanbrengen gebeurt zodanig dat in de eindtoestand een buigingsloze toestand wordt 
benaderd. De laatst aangebrachte moten zijn deze op een kwart van de overspanning, hier is in 

n deze zones het kleinste effect om 
de funiculaire kromme te bereiken. Na het aanbrengen van de moten worden de hangers nog op hun 

vaste belastingen worden aangebracht. Pas nadien 
erstijvingsligger definitief gebout. Dit om zo goed mogelijk een 
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2 Bruggen van gemengde staal-betonbouw  

2.1 Waarom moet men in staal-betonbouw connectoren gebruiken ? Wat is gedeeltelijke connectie ? 
In welke gevallen mag men een bijdrage van de natuurlijke kleef tussen staal en beton 
verwachten ? (Geen formules !). 

Een van de belangrijkste opgaven in de staal-betonbouw is ervoor te zorgen dat beide materialen 
effectief volledig samenwerken. Daarvoor is een volledige aanhechting tussen beide nodig. 

Wanneer een samengestelde ligger bestaat uit een betonplaat die opgelegd is op een stalen profiel 
houd men geen rekening met de natuurlijke aanhechting tussen beide. De verbinding kan namelijk 
makkelijk verbroken worden door oa. krimp, schokken, dynamische belastingen. Indien het stalen 
volledig of quasi volledig is omhuld met beton dat kan de natuurlijke aanhechting een belangrijke rol 
spelen.  

Het mechanisme van aanhechting is niet zo zeer afhankelijk van de oppervlaktetoestand van het 
constructiestaal, noch van de wapeningshoeveelheden in het beton. Het type van de aangebrachte  
belasting speelt wel een grote rol. 

Indien aan alle navolgende voorwaarden wordt voldaan mag er gerekend worden op een bijdrage van 
de natuurlijke aanhechting: 

• De gehele omtrek van het constructiestaal is volledig omhuld met beton en de betondekkings 
is voldoende. 

• De betondeklaag is voorzien van een volledige beugelwapening en langse verdeelstaven met 
een bepaalde minimumdoorsnede. De voorwaarde van minimum langswapening vervalt als 
het beton van de omhulling steeds is samengedrukt door toepassen van voorbuiging of 
voorspanning. 

De natuurlijke aanhechting mag gedeeltelijk in rekening gebracht worden bij doorsneden waarin één 
flens van het constructiestaal niet met beton is omhuld en er geen voorspanning of voorbuiging wordt 
toegepast. 

Men moet dus meestal connectoren gebruiken om de aanhechting tussen het staal en het beton te 
realiseren. 

Men kan een gedeeltelijke connectie realiseren door minder dan het vereiste aantal connectoren te 
plaatsen in een moot, maar niet minder dan de helft van het vereiste aantal. 

(Een moot is de afstand tussen twee merkwaardige doorsneden, dit zijn door sneden met bv. 
plastische scharnieren, hoogteveranderingen, verandering van traagheidsmoment. De 
connectoren worden gedimensioneerd voor de maximale schuifstroom in een mootlengte.) 

Om uit te maken of een gedeeltelijke connectie kan worden aanvaard moet het verschil tussen 
ductiele en stijve connectoren gemaakt worden. Ductiele connectoren hebben voldoende grote 
vervormingscapaciteit om volmaakt plastisch gedrag van de connectie aan te nemen. Er is een 
grote glijding nodig vooraleer de volledige kracht van de deuvel in werking treed (bv. 
stiftdeuvels). Voor stijve connectoren (bc. blokconnectoren) is er slechts een geringe glijding 
nodig om de volle kracht te bereiken. 



 

Gedeeltelijke connectie is slechts toegelaten in bepaalde voorwaa
belastingsparameter W. Deze parameter is de verhouding van de rekenwaarde van de belasting tot de 
rekenwaarde van de effectieve sterkte (UGT) in de veronderstelling dat er een volmaakt plastisch 
scharnier wordt gevormd.  

��  is de waarde indien er een volledige connectie zou bestaan

��  is de waarde van enkel het stalen gedeelte van de doorsnede
�  is de waarde in het geval van gedeeltelijke connectie

Voor ductiele connectoren is een ged
een programma) het verband tussen de belastingsparameter W en de graad van connectie 

Indien men een kromme zoals AB vindt dan is men zeker dat het bezijken van de ligger gebeurd door 
een systeem van plastische scharnieren. I

Voor half-ductiele connectoren kan men door berekening het gedeelte AD van de kromme AB 
bepalen. Beneden D bestaat echter het risico dat de connectoren bezijken in UGT. Daarom gebruikt 
men de kromme ADE. voor half ductiele connectoren.

Voor stijve connectoren gebruikte men de onderstaande grafiek. 

Gedeeltelijke connectie is slechts toegelaten in bepaalde voorwaarden, bepalende is de 
belastingsparameter W. Deze parameter is de verhouding van de rekenwaarde van de belasting tot de 
rekenwaarde van de effectieve sterkte (UGT) in de veronderstelling dat er een volmaakt plastisch 

aarde indien er een volledige connectie zou bestaan 

is de waarde van enkel het stalen gedeelte van de doorsnede 
is de waarde in het geval van gedeeltelijke connectie 

Voor ductiele connectoren is een gedeeltelijke connectie toegestaan. Men bepaald
een programma) het verband tussen de belastingsparameter W en de graad van connectie 

Indien men een kromme zoals AB vindt dan is men zeker dat het bezijken van de ligger gebeurd door 
een systeem van plastische scharnieren. Indien dit niet het geval is neemt men de rechte AC.

 

ductiele connectoren kan men door berekening het gedeelte AD van de kromme AB 
bepalen. Beneden D bestaat echter het risico dat de connectoren bezijken in UGT. Daarom gebruikt 

. voor half ductiele connectoren. 

 

Voor stijve connectoren gebruikte men de onderstaande grafiek.  
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rden, bepalende is de 
belastingsparameter W. Deze parameter is de verhouding van de rekenwaarde van de belasting tot de 
rekenwaarde van de effectieve sterkte (UGT) in de veronderstelling dat er een volmaakt plastisch 

eeltelijke connectie toegestaan. Men bepaald analytisch (of met 
een programma) het verband tussen de belastingsparameter W en de graad van connectie � ��� ⁄ . 

Indien men een kromme zoals AB vindt dan is men zeker dat het bezijken van de ligger gebeurd door 
ndien dit niet het geval is neemt men de rechte AC. 

ductiele connectoren kan men door berekening het gedeelte AD van de kromme AB 
bepalen. Beneden D bestaat echter het risico dat de connectoren bezijken in UGT. Daarom gebruikt 



 

2.2 Geef een overzicht van de verschillende types van connectoren. Hoe is hun sterkte
(geen formules !). Redeneer over de efficiëntie van de connectoren in e

Stiftdeuvels 
Dit zijn ronde staafjes die worden gestuiktlast op de liggerflens. Dit lasproces is vrij goedkoop en snel. 
Stifdeuvels hebben een  grote vervormingscapaciteit, er is een g
volledige kracht van de deuvel in werking treed.

De rekenwaarde van de schuifsterkte wordt bepaald door de kleinste waarde van de schuifsterkte ten 
aanzien van: 

• Bezwijken door afschuiving van het staal

• Breuk van het beton 

Blokconnectoren 
Deze bestaan uit een vierkant staafstaal dat met hoeklassen rondom rond wordt gelast op de lijfplaat. 
Deze connectoren zijn zeer stijf, hun werking gebeurd door opstuiken van het beton tegen de zijwand 
van de connector. Er slechts een geri

De sterkte van de verbinding is beperkt door:

• De contactdruk van het beton tegen de connectorwand 

• Het afschuiven van het beton langs de piramide (zie figuur)

Het voordeel van blokconnectoren is dat ze e
makkelijk dwarswapening over kan. Het lassen is wel bewerkelijker dan voor stiftdeuvels.

Hoekstalen 
Men beschouwd hoekstalen als stijve connectoren (waarschijnlijk eerder half
genoeg getest). Hoekstalen hebben het grote voordeel dat ze kunnen worden doorboord om er 
dwarswapeningen in aan te brengen waardoor de samenwerking met de wapening praktisch volledig 
wordt.  

De sterkte van de verbinding wordt 

Geef een overzicht van de verschillende types van connectoren. Hoe is hun sterkte
Redeneer over de efficiëntie van de connectoren in een concrete geval.

Dit zijn ronde staafjes die worden gestuiktlast op de liggerflens. Dit lasproces is vrij goedkoop en snel. 
Stifdeuvels hebben een  grote vervormingscapaciteit, er is een grote glijding nodig vooraleer de 
volledige kracht van de deuvel in werking treed. 

 

De rekenwaarde van de schuifsterkte wordt bepaald door de kleinste waarde van de schuifsterkte ten 

Bezwijken door afschuiving van het staal 

Deze bestaan uit een vierkant staafstaal dat met hoeklassen rondom rond wordt gelast op de lijfplaat. 
Deze connectoren zijn zeer stijf, hun werking gebeurd door opstuiken van het beton tegen de zijwand 
van de connector. Er slechts een geringe glijding nodig om de volle kracht te bereiken.

De sterkte van de verbinding is beperkt door: 

De contactdruk van het beton tegen de connectorwand  

Het afschuiven van het beton langs de piramide (zie figuur) 

Het voordeel van blokconnectoren is dat ze eenvoudig te maken zijn, weinig plaats innemen (zodat er 
makkelijk dwarswapening over kan. Het lassen is wel bewerkelijker dan voor stiftdeuvels.

Men beschouwd hoekstalen als stijve connectoren (waarschijnlijk eerder half-ductiel
genoeg getest). Hoekstalen hebben het grote voordeel dat ze kunnen worden doorboord om er 
dwarswapeningen in aan te brengen waardoor de samenwerking met de wapening praktisch volledig 

De sterkte van de verbinding wordt bepaald door de contactdruk van het beton tegen het hoekstaal.
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Geef een overzicht van de verschillende types van connectoren. Hoe is hun sterkte-gedrag ? 
n concrete geval. 

Dit zijn ronde staafjes die worden gestuiktlast op de liggerflens. Dit lasproces is vrij goedkoop en snel. 
rote glijding nodig vooraleer de 

De rekenwaarde van de schuifsterkte wordt bepaald door de kleinste waarde van de schuifsterkte ten 

Deze bestaan uit een vierkant staafstaal dat met hoeklassen rondom rond wordt gelast op de lijfplaat. 
Deze connectoren zijn zeer stijf, hun werking gebeurd door opstuiken van het beton tegen de zijwand 

nge glijding nodig om de volle kracht te bereiken. 

 

envoudig te maken zijn, weinig plaats innemen (zodat er 
makkelijk dwarswapening over kan. Het lassen is wel bewerkelijker dan voor stiftdeuvels. 

ductiel maar nog niet 
genoeg getest). Hoekstalen hebben het grote voordeel dat ze kunnen worden doorboord om er 
dwarswapeningen in aan te brengen waardoor de samenwerking met de wapening praktisch volledig 

e contactdruk van het beton tegen het hoekstaal. 



 

Verankeringslussen 
Men kan de flenzen voorzien van opgelaste stalen lussen van geplooid rondstaal. Gezien het 
vervormbare karakter worden deze connectoren beschouwd als ductiel
connector volgt uit de treksterkte van het staal (trekkracht en dwarskracht) en de hellingshoek van de 
verankeringslus.  

Men kan lusconnectoren gebruiken in combinatie met stijvere connectoren. Dit is enkel interessant 
voor zeer dikke betonnen platen. 

Gebruik van bouten met hoge treksterkte
Men kan ook deze bouten gebruiken zoals op de onderstaande schikking. Dit wordt gebruikt om 
geprefabriceerde betonplaten te verbinden met de bovenflens. Om de contactdruk te verspreiden in he
beton wordt een verdeelplaat voorzien.

Het nadeel is dat door krimp en kruip de spanning op de verdeelplaat afneemt en de bout op 
afschuiving gaat werken. Dan is er gevaar voor het verbrijzelen van het beton rond de bouten.

 

 

 

 

  

Men kan de flenzen voorzien van opgelaste stalen lussen van geplooid rondstaal. Gezien het 
vervormbare karakter worden deze connectoren beschouwd als ductiel. de rekensterkte van zo'n 
connector volgt uit de treksterkte van het staal (trekkracht en dwarskracht) en de hellingshoek van de 

 

Men kan lusconnectoren gebruiken in combinatie met stijvere connectoren. Dit is enkel interessant 
 

Gebruik van bouten met hoge treksterkte 
Men kan ook deze bouten gebruiken zoals op de onderstaande schikking. Dit wordt gebruikt om 
geprefabriceerde betonplaten te verbinden met de bovenflens. Om de contactdruk te verspreiden in he
beton wordt een verdeelplaat voorzien. 

 

Het nadeel is dat door krimp en kruip de spanning op de verdeelplaat afneemt en de bout op 
afschuiving gaat werken. Dan is er gevaar voor het verbrijzelen van het beton rond de bouten.
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Men kan de flenzen voorzien van opgelaste stalen lussen van geplooid rondstaal. Gezien het 
. de rekensterkte van zo'n 

connector volgt uit de treksterkte van het staal (trekkracht en dwarskracht) en de hellingshoek van de 

Men kan lusconnectoren gebruiken in combinatie met stijvere connectoren. Dit is enkel interessant 

Men kan ook deze bouten gebruiken zoals op de onderstaande schikking. Dit wordt gebruikt om 
geprefabriceerde betonplaten te verbinden met de bovenflens. Om de contactdruk te verspreiden in het 

Het nadeel is dat door krimp en kruip de spanning op de verdeelplaat afneemt en de bout op 
afschuiving gaat werken. Dan is er gevaar voor het verbrijzelen van het beton rond de bouten. 



 

2.3 Waaruit bestaat een brugdek van ingebetonneerde liggers ? Hoe wordt het vervaardigd en 
waarom moeten geen connectoren worden gebruikt ?

Het brugdek bestaat uit gewalste stalen profielen die omhuld zijn met ter plaatse gestort beton. 

Voordelen zijn: 

• De constructiemethode, de stalen profielen doen dienst als bekistingsstelling
• Het omhullingsbeton verminderd aanzienlijk de vervormingen en vermijd risico's van kippen 

van de profielen 
• Geringe constructiehoogte, grote slankheid van het brugdek

• Bescherming van het profielstaal tegen corrosie

Men voorziet geen connectoren, indien men aan bepaalde voorwaarde voldoet kan men rekenen op 
voldoende natuurlijke aanhechting van het profielstaal. 
de stalen liggers, een te grote tussenafstand zou de dwarsverdeling teveel ongelijkmatig maken 
waardoor er grote verschillen in schuifstroom per ligger ontstaan. Ook het aanbrengen van voldoende 
wapenings is een belangrijke voorwaarde. Dwarswapeningen moeten aangebracht worden ove
breedte van de brug, deze gaan dus door de lijfplaten van de profielen (de gaten mogen niet te laag 
zitten i.v.m. spanningsconcentraties). 

Tijdens het betonneren van de plaat  
aan verschuiven bij het betonstorten of omkippen of kantelen. Daarom verbindt men de profielen met 
draadstangen die doorheen de lijfplaten van de profielen worden geplaatst. De draadstangen wo
meestal op halve hoogte aangebracht. 

ugdek van ingebetonneerde liggers ? Hoe wordt het vervaardigd en 
waarom moeten geen connectoren worden gebruikt ? 

Het brugdek bestaat uit gewalste stalen profielen die omhuld zijn met ter plaatse gestort beton. 

De constructiemethode, de stalen profielen doen dienst als bekistingsstelling
Het omhullingsbeton verminderd aanzienlijk de vervormingen en vermijd risico's van kippen 

Geringe constructiehoogte, grote slankheid van het brugdek 

van het profielstaal tegen corrosie 

Men voorziet geen connectoren, indien men aan bepaalde voorwaarde voldoet kan men rekenen op 
voldoende natuurlijke aanhechting van het profielstaal. Er zijn voorwaarden voor de tussenafstand van 

grote tussenafstand zou de dwarsverdeling teveel ongelijkmatig maken 
waardoor er grote verschillen in schuifstroom per ligger ontstaan. Ook het aanbrengen van voldoende 
wapenings is een belangrijke voorwaarde. Dwarswapeningen moeten aangebracht worden ove
breedte van de brug, deze gaan dus door de lijfplaten van de profielen (de gaten mogen niet te laag 
zitten i.v.m. spanningsconcentraties).  

Tijdens het betonneren van de plaat  zijn de profielen slechts gewoon opgelegd. Ze zijn dan gevoelig 
aan verschuiven bij het betonstorten of omkippen of kantelen. Daarom verbindt men de profielen met 
draadstangen die doorheen de lijfplaten van de profielen worden geplaatst. De draadstangen wo
meestal op halve hoogte aangebracht.  
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grote tussenafstand zou de dwarsverdeling teveel ongelijkmatig maken 
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Vooral de doorboringen door de onderwapening en de draadstangen zorgen ervoor dat er geen 
connectoren nodig zijn. Er is daardoor een goede schuifkrachtenverbinding ter hoogte van de 
lijfplaten. In de praktijk blijkt dat de verbinding ook voldoende effect heeft op de natuurlijke 
aanhechting ter hoogte van de flensplaten.  

Gewalste profielen zijn slechts beschikbaar in beperkte lengtes, langer dan 25m is eerder zeldzaam. 

 

  



 

2.4 Beschrijf het voorbuigproces van voorgeboge
nodig bij het voorbuigen om de stalen ligger tegen schade te behoeden ?
verschillende stadiums van de vervormingen bij het samenstellen van een brugdek met 
voorgebogen liggers. Met welke 

De stalen ligger wordt onderworpen aan geconcentreerde voorbuigkrachten zoals voorgesteld op de 
figuur.  

In deze belaste toestand (grote trekspanningen onderaan in de stalen ligger) wordt de onderflens en 
een gedeelte van de lijfplaat omhuld met beton van hoge sterkte. 
verhard is worden de ligger gedeblokkeerd. Als resultaat krijgt men een omgekeerde 
belastingstoestand van de voorbuiging. Aangezien de gemengde staal
traagheidsmoment heeft zal de ligger niet volledig terug buigen, er blijft dus een niet aanzienlijke trek 
in de onderflens. Het 1ste fase beton wordt sterk samengedrukt, deze moet voldoende zijn zodat later 
in gebruiksvoorwaarden er nooit trek

Het voorbuigen houd drie gevaren in:

• De stalen liggers zijn slank (in hoogte) ten opzichte van hun overspanning, bijgevolg is er het 
gevaar van uitkippen bij het voorbuigen. Daarom wordt de zijdelingse verplaatsing van de 
ligger verhinderd tijdens het voorbuigen.

• Het plooien van de lijfplaten onder invloed van dwarskrachten (enkel bij niet gewalste 
profielen). Daarom beperkt men de slankheid van de lijfplaten of men brengt dwarsverstijvers 
aan (bijkomende kosten van connect

• Plastische vervormingen ter plaatse van de geconcentreerde voorbuigkrachten. Een klein 
beetje plastische vervorming kan niet veel kwaad, men kan een verdeelplaat voorzien om de 
voorbuigkracht te verdelen over een grotere doorsnede.

 In de 2de fase wordt het brugdek gestort. Dit wordt ter plaatse gedaan, de 1ste fase liggers werden dan 
eerst geplaatst op de overspanning. Na het verharden van de 2de fase worden de vaste belastingen 
aangebracht. Gedurende deze fasen moet mag er nooit trek optreden in he
Tenslotte wordt de brug in gebruik genomen, t.g.v. de mobiele belastingen mag er nog steeds geen trek 
in het beton optreden (korte termijnbelastingen, rest is op lange termijn).
voorgespannen, scheuren wordt hier vermeden door de wapening.

Voor de 1ste fase rekent men met een equivalentiecoëfficiënt op korte en lange termijn (na blokkeren). 
De rest is telkens op lange termijn het meest nadelig, dus een kleinere equivalentiecoëfficiënt. 

Voordeel van dit type brug is ook de verbeterde vermoeiingsterkte doordat de eventuele 
restspanningen uit het staal verdwijnen na de proefbelasting. Nadeel is dat in uiterste grenstoestand het 
beton gescheurd is en er dan geen verschil is met een gewone staal

Beschrijf het voorbuigproces van voorgebogen staal-betonliggers. Welke maatregelen zijn 
nodig bij het voorbuigen om de stalen ligger tegen schade te behoeden ? Beschrijf de 
verschillende stadiums van de vervormingen bij het samenstellen van een brugdek met 
voorgebogen liggers. Met welke equivalentie-coëfficiënten houdt men rekening ?

De stalen ligger wordt onderworpen aan geconcentreerde voorbuigkrachten zoals voorgesteld op de 

In deze belaste toestand (grote trekspanningen onderaan in de stalen ligger) wordt de onderflens en 
en gedeelte van de lijfplaat omhuld met beton van hoge sterkte. Wanneer het beton voldoende 
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belastingstoestand van de voorbuiging. Aangezien de gemengde staal-beton ligger n
traagheidsmoment heeft zal de ligger niet volledig terug buigen, er blijft dus een niet aanzienlijke trek 
in de onderflens. Het 1ste fase beton wordt sterk samengedrukt, deze moet voldoende zijn zodat later 
in gebruiksvoorwaarden er nooit trek in onderflens (beton) ontstaat.  

Het voorbuigen houd drie gevaren in: 

De stalen liggers zijn slank (in hoogte) ten opzichte van hun overspanning, bijgevolg is er het 
gevaar van uitkippen bij het voorbuigen. Daarom wordt de zijdelingse verplaatsing van de 
ligger verhinderd tijdens het voorbuigen. 
Het plooien van de lijfplaten onder invloed van dwarskrachten (enkel bij niet gewalste 

Daarom beperkt men de slankheid van de lijfplaten of men brengt dwarsverstijvers 
aan (bijkomende kosten van connectoren). 
Plastische vervormingen ter plaatse van de geconcentreerde voorbuigkrachten. Een klein 
beetje plastische vervorming kan niet veel kwaad, men kan een verdeelplaat voorzien om de 
voorbuigkracht te verdelen over een grotere doorsnede. 

ordt het brugdek gestort. Dit wordt ter plaatse gedaan, de 1ste fase liggers werden dan 
eerst geplaatst op de overspanning. Na het verharden van de 2de fase worden de vaste belastingen 
aangebracht. Gedurende deze fasen moet mag er nooit trek optreden in het beton van de onderflens. 
Tenslotte wordt de brug in gebruik genomen, t.g.v. de mobiele belastingen mag er nog steeds geen trek 
in het beton optreden (korte termijnbelastingen, rest is op lange termijn). Het beton 2de fase is niet 

wordt hier vermeden door de wapening. 

Voor de 1ste fase rekent men met een equivalentiecoëfficiënt op korte en lange termijn (na blokkeren). 
De rest is telkens op lange termijn het meest nadelig, dus een kleinere equivalentiecoëfficiënt. 

type brug is ook de verbeterde vermoeiingsterkte doordat de eventuele 
restspanningen uit het staal verdwijnen na de proefbelasting. Nadeel is dat in uiterste grenstoestand het 
beton gescheurd is en er dan geen verschil is met een gewone staal-beton ligger.  
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Plastische vervormingen ter plaatse van de geconcentreerde voorbuigkrachten. Een klein 
beetje plastische vervorming kan niet veel kwaad, men kan een verdeelplaat voorzien om de 
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2.5 Beschrijf de constructie van voorgebogen-voorgespannen liggers. Welke variaties zijn mogelijk 
op dit produktieproces ? 

Men kan nog extra voorspankabels aanbrengen. Deze strengen worden tijdens het voorbuigen 
opgespannen en brengen dus een extra drukkracht in de onderflens van de stalen ligger. Na het 
betonneren van de 1ste fase en het lossen kunnen er grote trekspanningen ontstaan aan de bovenkant 
van de betondoorsnede. Daarom kunnen er anti-voorspankabels bovenaan voorzien worden. Na het 
betonneren van de 2de fase verwijderd men de anti-voorspanning.  

Een andere mogelijkheid is het de voorspankabels niet aan de onderflens te bevestigen. In dat geval 
versterkt men enkel de druk in de onderflens.  

Zie verder p50 
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2.6 In welke mate verschilt het gedrag van een klassiek staal-beton brugdek van een zuiver stalen 
brugdek, onder het hoogpunt van de uiterste grenstoestand ? Welke zijn de opeenvolgende 
constructie-stadiums van klassieke staal-beton brugdekken ? Welke maatregelen moet men 
nemen om de zijdelingse vervormingen te beperken en waarop steunt de keuze van de 
lijfplaatdikte ? 

Het gedrag, samenstelling en constructie van een staal-betondek leunt dicht bij zuivere staalbouw aan. 
Het gedrag is afhankelijk van de verhoudingen van de afmetingen (slankheidsgraad) van de 
samenstellende elementen van de stalen ligger. De doorsneden worden, net als bij staalbouw, 
ingedeeld in compaciciteitsklassen (met dezelfde indeling en klasses). De klassen zijn echter niet exact 
hetzelfde als bij staalbouw. De reden hiervoor is dat bij staalbouw de doorsneden in het algemeen 
bisymmetrisch zijn in tegenstelling tot gemengde staal betondoorsneden die meestal enkel verticaal 
symmetrisch zijn. Als gevolg van de dissymmetrie kan een doorsnede van klasse veranderen wanneer 
het buigende moment van teken verandert. Een ander gevolg van de dissymmetrie is dat er een grotere 
vervorming nodig is om een bepaald plastisch moment te realiseren.  

Constructiemogelijkheiden 
In het eerste stadium worden de stalen liggers opgesteld, enkel het constructiestaal levert dus een 
bijdrage tot de sterkte.  

Geval A 
Men betonneert de dekplaat, de samenwerking tussen het staal en het beton kan slechts tot stand 
komen na het verharden van het beton. Het eigengewicht van het beton en het staal moet dus enkel 
door de stalen liggers gedragen kunnen worden. De dekplaat is krachtloos na het betonneren. Door 
krimp en kruip ontstaat een bijkomende belasting van de stalen liggers. Deze methode wordt het meest 
gebruikt omdat men dan een dure ondersteuning uitspaart. Men moet dan wel voldoende zijdelings 
steun voorzien om kippen van de stalen liggers te voorkomen.  

Geval B 
Men ondersteunt de stalen liggers tijdens het betonneren van het brugdek. Na het wegnemen van de 
steunen neemt de volledige doorsnede het eigengewicht op. De drukkrachten op het brugdek 
verhindert de vorm van krimpscheuren. Vermits de vaste belasting groter s zal er een grotere kruip van 
het beton optreden. 

Geval C 
Een tussenoplossing waarbij de stalen liggers slechts gedeeltelijk ondersteund zijn. 

Maatregelen om de zijdelingse vervorming te beperken 
Men kan een diafragma aanbrengen tussen de stalen hoofdliggers zoals voorgesteld op onderstaande 
figuur. 



 

Dit is een dure oplossing die enkel te verantwoorden is in de buurt van de steunpunten waar ze ook 
dient om de grote dwarskrachten op te nemen. 

Het blijkt nodig om schrankverbanden aan te leggen over regelmatige afstanden over de l
ligger.  

Kippen 
Dikwijls is de meest economische oplossing erin om de bovenflenzem van de liggers te verbinden met 
voorlopige stempels. Deze dienen enkel om de bovenflenzen te laten samenwerken wanneer ze 
worden geplaatst en tijdens het beto
hun eigengewicht kunnen uitkippen. De eerste moet dan vastgehouden wordt tijdens het plaatsen, 
zodra een volgende ligger is opgesteld kunnen beide worden verbonden. 

Plooien van de lijfplaten 
Ook het plooien van de lijfplaten moet voorkomen worden tijdens de constructie. Het is praktisch 
onmogelijk om hiervoor tijdelijke maatregelen te nemen. Dus men brengt gewoon dwarsverstijvers 
aan. Meestal kiest men echter om de lijfplaat voldoende dikt te
steunpunten.  

 

 

  

 

Dit is een dure oplossing die enkel te verantwoorden is in de buurt van de steunpunten waar ze ook 
dient om de grote dwarskrachten op te nemen.  

Het blijkt nodig om schrankverbanden aan te leggen over regelmatige afstanden over de l

Dikwijls is de meest economische oplossing erin om de bovenflenzem van de liggers te verbinden met 
voorlopige stempels. Deze dienen enkel om de bovenflenzen te laten samenwerken wanneer ze 
worden geplaatst en tijdens het betonnneren. Het komt namelijk voor dat de liggers zelfs onder enkel 
hun eigengewicht kunnen uitkippen. De eerste moet dan vastgehouden wordt tijdens het plaatsen, 
zodra een volgende ligger is opgesteld kunnen beide worden verbonden.  

Ook het plooien van de lijfplaten moet voorkomen worden tijdens de constructie. Het is praktisch 
onmogelijk om hiervoor tijdelijke maatregelen te nemen. Dus men brengt gewoon dwarsverstijvers 
aan. Meestal kiest men echter om de lijfplaat voldoende dikt te maken met enkele verstijvers nabij de 
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2.7 Welke technieken kan men toepassen om trek te vermijden in de betonnen dekplaat van een 
doorgaand staal-beton brugdek ?

De technieken om trek in de betonnen dekplaat te verminderen zijn:

Het toepassen van een steunpuntsregeling na het betonneren van de dekplaat
De eenvoudigste manier bestaat erin om de tussensteunpunten tijdelijk op verhoogde 
tussensteunpunten te plaatsen (of door de eindsteunpunten op een laag peil te plaatsen). Na het 
betonneren en verharden worden de steunpunten op hun normale peil gebracht. De werkwijze is 
geïllustreerd en uitgelegd in onderstaande figuur.

Het gedeeltelijk belasten van de liggers voor het betonneren van de dekplaat
Men betonneert eerst de gedeelten va
een buiging en overgangsmomenten 
beton brengt men gedeelten van de dekplaat nabij de tussensteunpunten. Op deze manier wordt ee
belangrijk deel van de overgangsmomenten (die trek veroozaken) al tot stand komen voor het 
betonneren van de plaat op de steunpunten. De stalen liggers moeten wel in staat zijn om een groter 
gedeelte van de overgangsmomenten op te nemen.

Het voorspannen van de dekplaat
Dit is de meest gangbare methode. Men kan twee werkwijzen volgen:

Welke technieken kan men toepassen om trek te vermijden in de betonnen dekplaat van een 
beton brugdek ? 

De technieken om trek in de betonnen dekplaat te verminderen zijn: 

Het toepassen van een steunpuntsregeling na het betonneren van de dekplaat
De eenvoudigste manier bestaat erin om de tussensteunpunten tijdelijk op verhoogde 
tussensteunpunten te plaatsen (of door de eindsteunpunten op een laag peil te plaatsen). Na het 

tonneren en verharden worden de steunpunten op hun normale peil gebracht. De werkwijze is 
geïllustreerd en uitgelegd in onderstaande figuur. 

Het gedeeltelijk belasten van de liggers voor het betonneren van de dekplaat 
Men betonneert eerst de gedeelten van de dekplaat die in de velden gelegen zijn. Dit veroorzaakt reeds 
een buiging en overgangsmomenten ter hoogte van de tussensteunpunten. Na het verharden van dit 
beton brengt men gedeelten van de dekplaat nabij de tussensteunpunten. Op deze manier wordt ee
belangrijk deel van de overgangsmomenten (die trek veroozaken) al tot stand komen voor het 
betonneren van de plaat op de steunpunten. De stalen liggers moeten wel in staat zijn om een groter 
gedeelte van de overgangsmomenten op te nemen. 

van de dekplaat 
Dit is de meest gangbare methode. Men kan twee werkwijzen volgen: 
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Voorspanning over de lengte van dan verharde dekplaat.
Men brengt een voorspanning aan in de verharde betonplaat. Door de beperkte dikte van de plaat is het 
onmogelijk om de voorspankabels over een veranderlijk tracé aanleggen. Het effect van deze 
voorspanning is dus nadelig in het veld. Daarom heeft het volgende procedé meer succes.

Voorspanning op de verharde dekplaat zonder effect op de liggers
Teneinde geen nadelig effect te bekomen kan men de stalen liggers opstellen en de dekplaat zo 
betonneren zodat deze niet verbonden is met de liggers. Dit kan door zones van de connectoren niet te 
betonneren (er wordt dan een uitsparing voorzien verspreid over de lengte van de brug) en
oplegstrook van neopreen te plaatsen tussen de dekplaat en de stalen bovenflenzen. 
zeker meer van de continuïteit van de plaat maar dit kan men oplossen door dwarse voorspanning. 
Men brengt dan voorspanning aan en men vult de stroken a

Men kan ook werken met geprefabriceerde breedplaten. Men gebruikt dan voorspanbouten om ze te 
bevestigen (dient ook als connectoren) en om een voorspanning te creëren in de platen.

lengte van dan verharde dekplaat. 
Men brengt een voorspanning aan in de verharde betonplaat. Door de beperkte dikte van de plaat is het 

voorspankabels over een veranderlijk tracé aanleggen. Het effect van deze 
voorspanning is dus nadelig in het veld. Daarom heeft het volgende procedé meer succes.

Voorspanning op de verharde dekplaat zonder effect op de liggers 
te bekomen kan men de stalen liggers opstellen en de dekplaat zo 

betonneren zodat deze niet verbonden is met de liggers. Dit kan door zones van de connectoren niet te 
betonneren (er wordt dan een uitsparing voorzien verspreid over de lengte van de brug) en
oplegstrook van neopreen te plaatsen tussen de dekplaat en de stalen bovenflenzen. 
zeker meer van de continuïteit van de plaat maar dit kan men oplossen door dwarse voorspanning. 
Men brengt dan voorspanning aan en men vult de stroken achteraf met beton op.  

Men kan ook werken met geprefabriceerde breedplaten. Men gebruikt dan voorspanbouten om ze te 
bevestigen (dient ook als connectoren) en om een voorspanning te creëren in de platen.
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Men brengt een voorspanning aan in de verharde betonplaat. Door de beperkte dikte van de plaat is het 
voorspankabels over een veranderlijk tracé aanleggen. Het effect van deze 

voorspanning is dus nadelig in het veld. Daarom heeft het volgende procedé meer succes. 

te bekomen kan men de stalen liggers opstellen en de dekplaat zo 
betonneren zodat deze niet verbonden is met de liggers. Dit kan door zones van de connectoren niet te 
betonneren (er wordt dan een uitsparing voorzien verspreid over de lengte van de brug) en een 
oplegstrook van neopreen te plaatsen tussen de dekplaat en de stalen bovenflenzen. Men is dan niet 
zeker meer van de continuïteit van de plaat maar dit kan men oplossen door dwarse voorspanning. 

 

 

Men kan ook werken met geprefabriceerde breedplaten. Men gebruikt dan voorspanbouten om ze te 
bevestigen (dient ook als connectoren) en om een voorspanning te creëren in de platen. 

 



 

2.8 Beschrijf het algemeen vervormingsgedrag van kla
pijlers onder de aanloopdekken.
onderling en met een hangbrug, onder oogpunt van verbruik aan kabelstaal (geen formules !).

Algemeen gedraagd de verstijvingsliggers zich als een drukstaaf van een uitkragende structuur. Het is 
onnodig om aan deze structuur (extra) buigstijfheid te verlenen. Men onderscheid verschillende 
manieren om de tuikabels te schikken 

Straalvorm 
In de straalvorm komen alle tuien samen aan de top van een pyloon. 
samenkomen is er geen plaats om de tuien eventueel te kunnen vervangen (men moet vijzels kunnen 
plaatsen om de kabel te ontspannen). Om deze reden wordt de

Harpvorm 
In de harpvorm zijn de kabels parallel en zijn de verankeringspunten op vaste tussenafstand verdeeld 
over de hoogte van de pyloon. De harpvorm vereist meer staal voor de kabels en leid tot grotere 
drukkrachten in de dekplaat. Ook de buigende momenten in de pyloon zijn groter als bij de straalvorm. 

Gemengde vorm 
Om praktische redenen is een perfecte straalvorm niet mogelijk en kiest men voor een gemengde 
vorm. 

Vervormingsgedrag (zonder pijlers onder de zijoverspannin
We beschouwen het klassieke geval met 3 overspanningen.

Beschrijf het algemeen vervormingsgedrag van klassieke tuibruggen en van tuibruggen met 
pijlers onder de aanloopdekken. Welke basistypes van tuibruggen kent U ? Vergelijk ze 
onderling en met een hangbrug, onder oogpunt van verbruik aan kabelstaal (geen formules !).

verstijvingsliggers zich als een drukstaaf van een uitkragende structuur. Het is 
onnodig om aan deze structuur (extra) buigstijfheid te verlenen. Men onderscheid verschillende 
manieren om de tuikabels te schikken  

In de straalvorm komen alle tuien samen aan de top van een pyloon. Indien alle kabel vlak bij elkaar 
samenkomen is er geen plaats om de tuien eventueel te kunnen vervangen (men moet vijzels kunnen 
plaatsen om de kabel te ontspannen). Om deze reden wordt de gemengde vorm voorzien.

In de harpvorm zijn de kabels parallel en zijn de verankeringspunten op vaste tussenafstand verdeeld 
over de hoogte van de pyloon. De harpvorm vereist meer staal voor de kabels en leid tot grotere 

laat. Ook de buigende momenten in de pyloon zijn groter als bij de straalvorm. 

Om praktische redenen is een perfecte straalvorm niet mogelijk en kiest men voor een gemengde 

(zonder pijlers onder de zijoverspanning) 
We beschouwen het klassieke geval met 3 overspanningen. 
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ssieke tuibruggen en van tuibruggen met 
Welke basistypes van tuibruggen kent U ? Vergelijk ze 

onderling en met een hangbrug, onder oogpunt van verbruik aan kabelstaal (geen formules !). 

verstijvingsliggers zich als een drukstaaf van een uitkragende structuur. Het is 
onnodig om aan deze structuur (extra) buigstijfheid te verlenen. Men onderscheid verschillende 

Indien alle kabel vlak bij elkaar 
samenkomen is er geen plaats om de tuien eventueel te kunnen vervangen (men moet vijzels kunnen 

gemengde vorm voorzien. 

 

In de harpvorm zijn de kabels parallel en zijn de verankeringspunten op vaste tussenafstand verdeeld 
over de hoogte van de pyloon. De harpvorm vereist meer staal voor de kabels en leid tot grotere 

laat. Ook de buigende momenten in de pyloon zijn groter als bij de straalvorm.  

  

Om praktische redenen is een perfecte straalvorm niet mogelijk en kiest men voor een gemengde 

 



 

Bij het aanbrengen van de mobiele belasting in de centrale overspanning zal daar een doorbuig 
ontstaan. Hierdoor worden de aangehechte tuien uitgerekt en neigen de pylonen naar het midden toe. 
Deze neiging wordt verhindert door de tuien van de zijoverspanning. De buigstijfheid van het brugdek 
is te klein om een aanzienlijke krachtsoverdracht tot stand te brengen. Daardoor wordt de neiging 
haast volledig tegengewerkt door de uiterste tuien die vast
(evenwichtstuien). Dus vooral de evenwichtstuien moeten het evenwicht van de pylonen verzekeren. 
Alle tuien in de centrale overspanning worden min of meer evenveel uitgerekt, terwijl in de 
zijoverspanningen enkel de evenwich

De horizontale krachtscomponenten zijn quasi gelijk in beide richting. Maar omdat een straalvorm niet 
mogelijk is en de evenwichtstuien meer belast worden ontstaat er een buigend moment in de pyloon.

Men krijgt een gelijkaardig resultaat indien de mobiele belasting in de zijoverspanning wordt 
geplaatst. Globaal blijven de spanningsvariaties in de middenoverspanning vrij beperkt. Zodanig dat 
de ontspanning in de evenwichtstui ongeveer gecompenseerd wordt door het uitrekken 
tussengelegen tuien in de zijoverspanning.

Men krijgt nu een aanzienlijke buiging in de pyloon wat eigenlijk niet de bedoeling is. Ook de 
evenwichtstuien ondergaan grote spanningsvariaties wat ze gevoelig maakt voor vermoeiingen. 

Vervormingsgedrag (met pijlers onder de zijoverspanning)
Door deze schikking bekomen we een efficiëntere benutting van de tuikabels (vooral nuttig bij zeer 
grote overspanningen). Bij het aanbrengen van een mobiele belasting in de centrale overspanning 
worden alle tuien die in de zijoverspanning die aan de pijlers bevestigd zijn op trek belast. De rol van 
evenwichtstui wordt dan door overgenomen door het geheel van alle tuien in de zijoverspannen (dit 

Bij het aanbrengen van de mobiele belasting in de centrale overspanning zal daar een doorbuig 
ontstaan. Hierdoor worden de aangehechte tuien uitgerekt en neigen de pylonen naar het midden toe. 

ze neiging wordt verhindert door de tuien van de zijoverspanning. De buigstijfheid van het brugdek 
is te klein om een aanzienlijke krachtsoverdracht tot stand te brengen. Daardoor wordt de neiging 
haast volledig tegengewerkt door de uiterste tuien die vastgehecht zijn aan de landhoofden 
(evenwichtstuien). Dus vooral de evenwichtstuien moeten het evenwicht van de pylonen verzekeren. 
Alle tuien in de centrale overspanning worden min of meer evenveel uitgerekt, terwijl in de 
zijoverspanningen enkel de evenwichtstuien effectief belast worden. 

De horizontale krachtscomponenten zijn quasi gelijk in beide richting. Maar omdat een straalvorm niet 
mogelijk is en de evenwichtstuien meer belast worden ontstaat er een buigend moment in de pyloon.

aardig resultaat indien de mobiele belasting in de zijoverspanning wordt 
geplaatst. Globaal blijven de spanningsvariaties in de middenoverspanning vrij beperkt. Zodanig dat 
de ontspanning in de evenwichtstui ongeveer gecompenseerd wordt door het uitrekken 
tussengelegen tuien in de zijoverspanning. 

Men krijgt nu een aanzienlijke buiging in de pyloon wat eigenlijk niet de bedoeling is. Ook de 
evenwichtstuien ondergaan grote spanningsvariaties wat ze gevoelig maakt voor vermoeiingen. 

Vervormingsgedrag (met pijlers onder de zijoverspanning) 
Door deze schikking bekomen we een efficiëntere benutting van de tuikabels (vooral nuttig bij zeer 
grote overspanningen). Bij het aanbrengen van een mobiele belasting in de centrale overspanning 

en alle tuien die in de zijoverspanning die aan de pijlers bevestigd zijn op trek belast. De rol van 
overgenomen door het geheel van alle tuien in de zijoverspannen (dit 
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Bij het aanbrengen van de mobiele belasting in de centrale overspanning zal daar een doorbuig 
ontstaan. Hierdoor worden de aangehechte tuien uitgerekt en neigen de pylonen naar het midden toe. 

ze neiging wordt verhindert door de tuien van de zijoverspanning. De buigstijfheid van het brugdek 
is te klein om een aanzienlijke krachtsoverdracht tot stand te brengen. Daardoor wordt de neiging 

gehecht zijn aan de landhoofden 
(evenwichtstuien). Dus vooral de evenwichtstuien moeten het evenwicht van de pylonen verzekeren. 
Alle tuien in de centrale overspanning worden min of meer evenveel uitgerekt, terwijl in de 

 

De horizontale krachtscomponenten zijn quasi gelijk in beide richting. Maar omdat een straalvorm niet 
mogelijk is en de evenwichtstuien meer belast worden ontstaat er een buigend moment in de pyloon. 

aardig resultaat indien de mobiele belasting in de zijoverspanning wordt 
geplaatst. Globaal blijven de spanningsvariaties in de middenoverspanning vrij beperkt. Zodanig dat 
de ontspanning in de evenwichtstui ongeveer gecompenseerd wordt door het uitrekken van de 

 

Men krijgt nu een aanzienlijke buiging in de pyloon wat eigenlijk niet de bedoeling is. Ook de 
evenwichtstuien ondergaan grote spanningsvariaties wat ze gevoelig maakt voor vermoeiingen.  

Door deze schikking bekomen we een efficiëntere benutting van de tuikabels (vooral nuttig bij zeer 
grote overspanningen). Bij het aanbrengen van een mobiele belasting in de centrale overspanning 

en alle tuien die in de zijoverspanning die aan de pijlers bevestigd zijn op trek belast. De rol van 
overgenomen door het geheel van alle tuien in de zijoverspannen (dit 
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effect wordt groter indien de draagwijdte tussen de pijlers klein is waardoor het brugdek zich als een 
stijve ligger gaat gedragen). Bij het aanbrengen van een belasting in de zijoverspanning worden de 
verplaatsingen van het brugdek fel beperkt door de tussenpijlers. Algemeen zijn de voordelen van dit 
systeem: 

• Kleinere buiging in de pylonen, kleinere verplaatsingen van het brugdek 
• De spanningsvariaties in de tuien zijn gereduceerd wat een gunstige invloed heeft op de 

vermoeiingsterkte 

Een andere mogelijk verbetering is het gebruiken van (zwaarder) spanbeton voor de zijoverspanningen 
en gedeelten nabij de pylonen, en anderzijds (lichter) staalbouw voor het midden van de centrale 
overspanning. Hierdoor krijgt men een gedrag dat gelijk is aan het effect van tussenpijlers. Dit 
vermijdt de ingewikkelde opleggingen die ook negatieve reacties moeten kunnen leveren.   

 

.  

 

  



 

2.9 Wat zijn de mogelijke opleggingswijzen en uitwendige verbindingen van de verstijvingsligger 
van een tuikabelbrug ? Wat is de weerslag op het verloop van de normaalkrachten in de 
verstijvingsligger ? (geen formules !).

Systeem A 
De verstijvingsligger wordt in het midden onderworpen aan een axiale trekkracht. De 
verstijvingsligger is dan onderbroken ter 
bijvoorbeeld wegvoegstroken en men plaatst beweegbare opleggingen. De evenwichtstuien moeten 
dan verbonden zijn met de landhoofden en de pylonen worden niet onderworpen aan horizontale 
krachten. Dit systeem is dus gunstig voor de pylonen maar ongunstig voor de verstijvingsligger.

Systeem B 
In dit systeem wordt de verstijvingsligger ter hoogte van de pyloon onderworpen aan een horizontale 
kracht. De verstijvingsligger wordt over zijn gehele lengte gedrukt. 
systeem dat in de meeste tuibruggen wordt toegespast. Er 
landhoofden en ter hoogte van 1 pyloon. De evenwichtstij is bevestigd aan de ligger en niet aan het 
landhoofd. 

Systeem C 

Wat zijn de mogelijke opleggingswijzen en uitwendige verbindingen van de verstijvingsligger 
? Wat is de weerslag op het verloop van de normaalkrachten in de 

verstijvingsligger ? (geen formules !). Toepassingen. 

De verstijvingsligger wordt in het midden onderworpen aan een axiale trekkracht. De 
verstijvingsligger is dan onderbroken ter plaatse van de pijlers. De onderbrekingen zijn dan 
bijvoorbeeld wegvoegstroken en men plaatst beweegbare opleggingen. De evenwichtstuien moeten 
dan verbonden zijn met de landhoofden en de pylonen worden niet onderworpen aan horizontale 

m is dus gunstig voor de pylonen maar ongunstig voor de verstijvingsligger.

 

In dit systeem wordt de verstijvingsligger ter hoogte van de pyloon onderworpen aan een horizontale 
kracht. De verstijvingsligger wordt over zijn gehele lengte gedrukt. Men bekomt een zelf verankerd 
systeem dat in de meeste tuibruggen wordt toegespast. Er komen beweegbare oplegtoestellen aan de 
landhoofden en ter hoogte van 1 pyloon. De evenwichtstij is bevestigd aan de ligger en niet aan het 
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Wat zijn de mogelijke opleggingswijzen en uitwendige verbindingen van de verstijvingsligger 
? Wat is de weerslag op het verloop van de normaalkrachten in de 

De verstijvingsligger wordt in het midden onderworpen aan een axiale trekkracht. De 
plaatse van de pijlers. De onderbrekingen zijn dan 

bijvoorbeeld wegvoegstroken en men plaatst beweegbare opleggingen. De evenwichtstuien moeten 
dan verbonden zijn met de landhoofden en de pylonen worden niet onderworpen aan horizontale 

m is dus gunstig voor de pylonen maar ongunstig voor de verstijvingsligger. 

 

 

In dit systeem wordt de verstijvingsligger ter hoogte van de pyloon onderworpen aan een horizontale 
Men bekomt een zelf verankerd 

komen beweegbare oplegtoestellen aan de 
landhoofden en ter hoogte van 1 pyloon. De evenwichtstij is bevestigd aan de ligger en niet aan het 

 



 

Men heeft ervoor gezorgd dat het systeem een trekkracht ondergaat in het midden en een druk
ter hoogte van een pyloon (ook trek in de zijoverspanningen). Vermits de trekkracht gecompenseerd 
moet worden door de evenwichtstuien moeten deze aan de landhoofden bevestigd worden. Men krijgt 
een gedeeltelijk zelfverankerd systeem. De verstijvings
oplegtoestellen en is doorlopend.   

Effect op de normaalkracht 
Het effect op de normaal kracht is gegeven in onderstaande figuren:

Men kan veronderstellen dat men ongeacht de keuze een minimale doorsnede van
nodig heeft. Deze minimale doorsnede kan een trekkracht 

Men heeft ervoor gezorgd dat het systeem een trekkracht ondergaat in het midden en een druk
ter hoogte van een pyloon (ook trek in de zijoverspanningen). Vermits de trekkracht gecompenseerd 
moet worden door de evenwichtstuien moeten deze aan de landhoofden bevestigd worden. Men krijgt 
een gedeeltelijk zelfverankerd systeem. De verstijvingsligger is volledig opgelegd op beweegbare 
oplegtoestellen en is doorlopend.    

 

Het effect op de normaal kracht is gegeven in onderstaande figuren: 

Men kan veronderstellen dat men ongeacht de keuze een minimale doorsnede van
nodig heeft. Deze minimale doorsnede kan een trekkracht �! opnemen, dan zijn de geschaduwde 
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Men heeft ervoor gezorgd dat het systeem een trekkracht ondergaat in het midden en een drukkracht 
ter hoogte van een pyloon (ook trek in de zijoverspanningen). Vermits de trekkracht gecompenseerd 
moet worden door de evenwichtstuien moeten deze aan de landhoofden bevestigd worden. Men krijgt 

ligger is volledig opgelegd op beweegbare 

 

 

 

Men kan veronderstellen dat men ongeacht de keuze een minimale doorsnede van de verstijvingsligger 
opnemen, dan zijn de geschaduwde 
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oppervlakken de bijkomende doorsnede die vereist is om de normaalkrachten te wijten aan het 
kabelsysteem op te nemen.  
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2.10 Leg uit hoe men de verstijvingsligger van een tuibrug optimaal gebruikt door het effect van het 
eigengewicht aan te passen. 

Cfr. vraag 8: Een andere mogelijk verbetering is het gebruiken van (zwaarder) spanbeton voor de 
zijoverspanningen en gedeelten nabij de pylonen, en anderzijds (lichter) staalbouw voor het midden 
van de centrale overspanning. Hierdoor krijgt men een gedrag dat gelijk is aan het effect van 
tussenpijlers. Dit vermijdt de ingewikkelde opleggingen die ook negatieve reacties moeten kunnen 
leveren.   

  



 

2.11 Schets een aantal mogelijkheden voor de pylonen van tuikabelbruggen en voor de bevestiging 
van de tuien aan de pylonen en het brugdek (betonnen dek 

Mogelijke vormen van pylonen
Het is mogelijk om de pyloon op scharnieren te bevestigen. In langsrichting kunnen pylonen best 
buigingsslap zijn om dat ze zich niet zouden verzetten tegen het doorgeven van tuikr
uitvoering van zo'n scharnier maakt de pyloon echter onnodig duur. 

Voor kleine tuibruggen worden meestal dubbele verticale pylonen gebouwd die elk een bundel kabels 
dragen. Bij hogere pylonen kan men de beide benen in elkaar over laten vloeie
stabiliteit niet kritisch is kan men de benen ook onderaan samen laten vloeien. 
toch de voorkeur aan een omgekeerde Y

Hellende tuisystemen zijn voordeliger den rechte tuisystemen. Door de helling voeren zij
terugroepende kracht uit bij een zijdelings verplaatsing. Maar ook voor de verticale krachten is een 
hellend tuisysteem voordeliger. Dit wordt geïllustreerd in het volgende voorbeeld. 

Een doorbuiging in A veroorzaakt enkel in AB en BC een verlengi
zowel door BC als BC' wordt gestabiliseerd. Daardoor is de doorbuiging in A een stuk kleiner.

Schets een aantal mogelijkheden voor de pylonen van tuikabelbruggen en voor de bevestiging 
en en het brugdek (betonnen dek - stalen dek). 

Mogelijke vormen van pylonen 
Het is mogelijk om de pyloon op scharnieren te bevestigen. In langsrichting kunnen pylonen best 
buigingsslap zijn om dat ze zich niet zouden verzetten tegen het doorgeven van tuikr
uitvoering van zo'n scharnier maakt de pyloon echter onnodig duur.  

 

Voor kleine tuibruggen worden meestal dubbele verticale pylonen gebouwd die elk een bundel kabels 
dragen. Bij hogere pylonen kan men de beide benen in elkaar over laten vloeien. Indien de dwarse 
stabiliteit niet kritisch is kan men de benen ook onderaan samen laten vloeien. Men geeft uiteindelijk 
toch de voorkeur aan een omgekeerde Y-vorm.  

Hellende tuisystemen zijn voordeliger den rechte tuisystemen. Door de helling voeren zij
terugroepende kracht uit bij een zijdelings verplaatsing. Maar ook voor de verticale krachten is een 
hellend tuisysteem voordeliger. Dit wordt geïllustreerd in het volgende voorbeeld. 

Een doorbuiging in A veroorzaakt enkel in AB en BC een verlenging terwijl bij het 2de systeem de top 
zowel door BC als BC' wordt gestabiliseerd. Daardoor is de doorbuiging in A een stuk kleiner.
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Schets een aantal mogelijkheden voor de pylonen van tuikabelbruggen en voor de bevestiging 

Het is mogelijk om de pyloon op scharnieren te bevestigen. In langsrichting kunnen pylonen best 
buigingsslap zijn om dat ze zich niet zouden verzetten tegen het doorgeven van tuikrachten. De 

Voor kleine tuibruggen worden meestal dubbele verticale pylonen gebouwd die elk een bundel kabels 
n. Indien de dwarse 
Men geeft uiteindelijk 

Hellende tuisystemen zijn voordeliger den rechte tuisystemen. Door de helling voeren zijn een 
terugroepende kracht uit bij een zijdelings verplaatsing. Maar ook voor de verticale krachten is een 
hellend tuisysteem voordeliger. Dit wordt geïllustreerd in het volgende voorbeeld.  

 

ng terwijl bij het 2de systeem de top 
zowel door BC als BC' wordt gestabiliseerd. Daardoor is de doorbuiging in A een stuk kleiner. 



 

Bevestiging van het brugdek aan de pylonen
Om horizontale belastingen zoals wind op te nemen is het nuttig om het brugdek te
pylonen zijdelings geblokkeerd wordt. 

Enerzijds brengen zijdelingse steunpunten wel buigmomenten in de ligger maar ze zijn toch meestal 
noodzakelijk omwille van de geringe zijdelingse stijfheid van en gebrek aan torsie stijfheid van het 
kabelsysteem. In de rechtse situatie is er een tap voorzi
nagaan of de constuctie van zo'n relatief gecompliceerd element opweegt tegen de voordelen van de 
overdracht van het wringmoment.

Bevestiging van de tuien aan de pylonen
Meestal is de inwendige ruimte in de pylo
pyloon moet in principe niet veel buigende momenten kunnen weerstaan.
vereist een pyloon van grotere afmetingen en 
splijtkrachten in het betonnen schot (oplosbaar door een dwars voorspanning). 

Voor smalle volwandige pylonen worden de verankeringen kruislings doorheen het beton aangebracht 
zoals op de onderstaande figuur is weergegeven.

Bevestiging van het brugdek aan de pylonen 
Om horizontale belastingen zoals wind op te nemen is het nuttig om het brugdek te
pylonen zijdelings geblokkeerd wordt.  

Enerzijds brengen zijdelingse steunpunten wel buigmomenten in de ligger maar ze zijn toch meestal 
noodzakelijk omwille van de geringe zijdelingse stijfheid van en gebrek aan torsie stijfheid van het 
kabelsysteem. In de rechtse situatie is er een tap voorzien om langse torsie te verhinderen. men moet 
nagaan of de constuctie van zo'n relatief gecompliceerd element opweegt tegen de voordelen van de 
overdracht van het wringmoment. 

Bevestiging van de tuien aan de pylonen 
Meestal is de inwendige ruimte in de pyloon te klein om de verankeringen te kunnen aanvijzelen. (de 
pyloon moet in principe niet veel buigende momenten kunnen weerstaan. Een gekruiste verankering 
vereist een pyloon van grotere afmetingen en veroorzaakt zeer geconcentreerde dwars

in het betonnen schot (oplosbaar door een dwars voorspanning).  

Voor smalle volwandige pylonen worden de verankeringen kruislings doorheen het beton aangebracht 
zoals op de onderstaande figuur is weergegeven. 
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Om horizontale belastingen zoals wind op te nemen is het nuttig om het brugdek te plaatse van de 

 

Enerzijds brengen zijdelingse steunpunten wel buigmomenten in de ligger maar ze zijn toch meestal 
noodzakelijk omwille van de geringe zijdelingse stijfheid van en gebrek aan torsie stijfheid van het 

en om langse torsie te verhinderen. men moet 
nagaan of de constuctie van zo'n relatief gecompliceerd element opweegt tegen de voordelen van de 

on te klein om de verankeringen te kunnen aanvijzelen. (de 
Een gekruiste verankering 

zeer geconcentreerde dwars-en 

 

Voor smalle volwandige pylonen worden de verankeringen kruislings doorheen het beton aangebracht 



 

Deze worden niet beweegbaar uitgevoerd, de
aangespannen) wordt dan op het brugdek geplaatst. Men krijgt bij deze schikking geen zuivere harp, 
straal of combinatievorm. Deze opstelling is het meest geschikt voor asymmetrische bruggen. 
Eventueel betonneerd men stalen profielen in om de plaatselijke splijtkrachten en buigende momenten 
op te nemen. Bovendien worden de ankers meestal voorzien van verdeelplaten. 

Men kan ook dwarse trekschotten aanbrengen, dit is weergegeven op de onderstaande figuur.

Bevestiging in het brugdek 
De bevestiging van de tuien in het brugdek kan gebeuren door het doorvoeren van de kabels doorheen 
het dek zoals op de onderstaande figuur. 

 

Deze worden niet beweegbaar uitgevoerd, de beweegbare verankeringen (waar ze kan worden 
aangespannen) wordt dan op het brugdek geplaatst. Men krijgt bij deze schikking geen zuivere harp, 
straal of combinatievorm. Deze opstelling is het meest geschikt voor asymmetrische bruggen. 

d men stalen profielen in om de plaatselijke splijtkrachten en buigende momenten 
op te nemen. Bovendien worden de ankers meestal voorzien van verdeelplaten.  

Men kan ook dwarse trekschotten aanbrengen, dit is weergegeven op de onderstaande figuur.

De bevestiging van de tuien in het brugdek kan gebeuren door het doorvoeren van de kabels doorheen 
het dek zoals op de onderstaande figuur.  
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beweegbare verankeringen (waar ze kan worden 
aangespannen) wordt dan op het brugdek geplaatst. Men krijgt bij deze schikking geen zuivere harp, 
straal of combinatievorm. Deze opstelling is het meest geschikt voor asymmetrische bruggen. 

d men stalen profielen in om de plaatselijke splijtkrachten en buigende momenten 

Men kan ook dwarse trekschotten aanbrengen, dit is weergegeven op de onderstaande figuur. 

 

De bevestiging van de tuien in het brugdek kan gebeuren door het doorvoeren van de kabels doorheen 

 



 

Een plaatselijke verdikking neemt de splijtkrachten op. Er is ook voldoende plaats ond
voor het aanspannen met behulp van een vijzel. Belangrijk is echter om er voor te zorgen dat er geen
hoekverdraaiing ontstaat. Indien dat wel het geval is wordt de kabel verbogen tijdens het aanspannen 
waardoor er piekspanningen ontstaan en 
gelijkmatig aanspannen van alle strengen belangrijk. Belangrijk is de voorspelling van de kabelhelling, 
men moet dan ook de kabeldoorhang in rekening brengen. Dit laatste verandert met de grootte 
trekkracht zodat een kleine hoekverdraaiing onvermijdelijk is.

Bij gebruik van stalen verstijvingsliggers kan men het probleem van de hoekverdraaiing 
raaklijn ter hoogte van de verankering vermijden
passen.   

 

  

Een plaatselijke verdikking neemt de splijtkrachten op. Er is ook voldoende plaats ond
voor het aanspannen met behulp van een vijzel. Belangrijk is echter om er voor te zorgen dat er geen
hoekverdraaiing ontstaat. Indien dat wel het geval is wordt de kabel verbogen tijdens het aanspannen 
waardoor er piekspanningen ontstaan en de kabel vroegtijdig zou kunnen breken. Daarvoor is ook het 
gelijkmatig aanspannen van alle strengen belangrijk. Belangrijk is de voorspelling van de kabelhelling, 
men moet dan ook de kabeldoorhang in rekening brengen. Dit laatste verandert met de grootte 
trekkracht zodat een kleine hoekverdraaiing onvermijdelijk is. 

Bij gebruik van stalen verstijvingsliggers kan men het probleem van de hoekverdraaiing 
raaklijn ter hoogte van de verankering vermijden door het schema op de onderstaande figuur toe te 
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Een plaatselijke verdikking neemt de splijtkrachten op. Er is ook voldoende plaats onder het brugdek 
voor het aanspannen met behulp van een vijzel. Belangrijk is echter om er voor te zorgen dat er geen 
hoekverdraaiing ontstaat. Indien dat wel het geval is wordt de kabel verbogen tijdens het aanspannen 

de kabel vroegtijdig zou kunnen breken. Daarvoor is ook het 
gelijkmatig aanspannen van alle strengen belangrijk. Belangrijk is de voorspelling van de kabelhelling, 
men moet dan ook de kabeldoorhang in rekening brengen. Dit laatste verandert met de grootte van de 

Bij gebruik van stalen verstijvingsliggers kan men het probleem van de hoekverdraaiing van de 
door het schema op de onderstaande figuur toe te 

 



 

2.12 Wat is de aanspanprocedure van een tuikabelbrug ? Hoe verloopt de bepaling ervan ? (geen 
formules !). Pas de aanspanprocedure toe op een voorbeeld.

Tijdens het bouwen van de brug zal de wijze
momentenverdeling) bepaald worden door de opeenvolging van het aanspannen van de tuikabels. 
Maar de tuikabels moeten aanvankelijk worden aangespannen met krachten waarvan de grootte 
merkelijk afwijkt van de tuikrachten die horen bij de beoogde verdeling van de momenten als de brug 
af is. De aanvankelijke kabelkrachten wijzigen namelijk zeer veel tijdens de opbouw van de brug. 
Over het algemeen is het niet mogelijk om de tuien voortdurend bij te spannen. Daarom sp
elke tui aan met een zodanig gekozen kracht dat in de uiteindelijke toestand de beoogde 
momentenverdeling ontstaat. 

De te volgen procedure is in onderstaande figuur weergegeven, hier worden de laatste 6 stappen van 
de opbouwmethode gegeven. 

In de eindtoestand moet men dus de beoogde momentenverdeling onder vaste belastingen bekomen, 
hetgeen een voorwaarde vormt om de onbekende kabelkrachten te bepalen. en het onbekende moment 
in A te bepalen. Bij het berekenen moet men dus eigenlijk de omgekeerde 
eindtoestand de aanvankelijke onbekende krachten. Het berekenen gebeurt dus niet door het volgen 
van het bouwproces maar eerder alsof men de brug zou afbreken. 

In de eindtoestand berekent men de kabelkrachten, buigende momenten e
�", �, �� in de verstijvingsligger. Dan neemt 
opwaarts gerichte verdeelde kracht). Deze veroorzaakt 
moet worden. Dan bepaalt men het moment in het midden om er voor te zorgen dat daar het buigend 
moment 0 wordt (verbreken van de verbinding). De resulterende krachtwerking telt men er dan weer 
bij op. In stap 3 (n-2) wordt een opwaartse kracht aangebracht die overeenstemt met het gewicht van 
de moot die dan wordt aangebracht. Opnieuw wordt de resulteerde krachtswerking bepaald en bij 

Wat is de aanspanprocedure van een tuikabelbrug ? Hoe verloopt de bepaling ervan ? (geen 
formules !). Pas de aanspanprocedure toe op een voorbeeld. 

Tijdens het bouwen van de brug zal de wijze waarop het eigengewicht aangrijp (en dus de 
momentenverdeling) bepaald worden door de opeenvolging van het aanspannen van de tuikabels. 
Maar de tuikabels moeten aanvankelijk worden aangespannen met krachten waarvan de grootte 

rachten die horen bij de beoogde verdeling van de momenten als de brug 
af is. De aanvankelijke kabelkrachten wijzigen namelijk zeer veel tijdens de opbouw van de brug. 
Over het algemeen is het niet mogelijk om de tuien voortdurend bij te spannen. Daarom sp
elke tui aan met een zodanig gekozen kracht dat in de uiteindelijke toestand de beoogde 

onderstaande figuur weergegeven, hier worden de laatste 6 stappen van 

eindtoestand moet men dus de beoogde momentenverdeling onder vaste belastingen bekomen, 
hetgeen een voorwaarde vormt om de onbekende kabelkrachten te bepalen. en het onbekende moment 
in A te bepalen. Bij het berekenen moet men dus eigenlijk de omgekeerde weg volgen van de beoogde 
eindtoestand de aanvankelijke onbekende krachten. Het berekenen gebeurt dus niet door het volgen 
van het bouwproces maar eerder alsof men de brug zou afbreken.  

In de eindtoestand berekent men de kabelkrachten, buigende momenten en de normaalkrachten 
in de verstijvingsligger. Dan neemt men de vaste belastingen weg (invoeren van een 

opwaarts gerichte verdeelde kracht). Deze veroorzaakt ∆", ∆�, ∆� die bij de eindtoestand bij opgeteld 
moet worden. Dan bepaalt men het moment in het midden om er voor te zorgen dat daar het buigend 
moment 0 wordt (verbreken van de verbinding). De resulterende krachtwerking telt men er dan weer 

ordt een opwaartse kracht aangebracht die overeenstemt met het gewicht van 
de moot die dan wordt aangebracht. Opnieuw wordt de resulteerde krachtswerking bepaald en bij 
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Wat is de aanspanprocedure van een tuikabelbrug ? Hoe verloopt de bepaling ervan ? (geen 

waarop het eigengewicht aangrijp (en dus de 
momentenverdeling) bepaald worden door de opeenvolging van het aanspannen van de tuikabels. 
Maar de tuikabels moeten aanvankelijk worden aangespannen met krachten waarvan de grootte 

rachten die horen bij de beoogde verdeling van de momenten als de brug 
af is. De aanvankelijke kabelkrachten wijzigen namelijk zeer veel tijdens de opbouw van de brug. 
Over het algemeen is het niet mogelijk om de tuien voortdurend bij te spannen. Daarom spant men 
elke tui aan met een zodanig gekozen kracht dat in de uiteindelijke toestand de beoogde 

onderstaande figuur weergegeven, hier worden de laatste 6 stappen van 

 

eindtoestand moet men dus de beoogde momentenverdeling onder vaste belastingen bekomen, 
hetgeen een voorwaarde vormt om de onbekende kabelkrachten te bepalen. en het onbekende moment 

weg volgen van de beoogde 
eindtoestand de aanvankelijke onbekende krachten. Het berekenen gebeurt dus niet door het volgen 

n de normaalkrachten 
men de vaste belastingen weg (invoeren van een 

die bij de eindtoestand bij opgeteld 
moet worden. Dan bepaalt men het moment in het midden om er voor te zorgen dat daar het buigend 
moment 0 wordt (verbreken van de verbinding). De resulterende krachtwerking telt men er dan weer 

ordt een opwaartse kracht aangebracht die overeenstemt met het gewicht van 
de moot die dan wordt aangebracht. Opnieuw wordt de resulteerde krachtswerking bepaald en bij 
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opgeteld. Men gaat zo verder tot de volledige brug is afgebroken. Na elke rekstap voor dat in de 
volgende stap een bepaalde kabel weggenomen wordt kan men de initiële aanspankracht in de 
betrokken tui bepalen. 

Bij deze methode wordt er geen rekening gehouden met temperatuurseffecten en niet-lineair gedrag. 
Daarom is het aangeraden op het einde van de berekening om een controle te verrichten. Men 
beschouwd dan de opbouw van de structuur (met de zonet berekende initiële aanspankrachten) maar 
rekening houden met het niet-lineair gedrag. 

Men kan ook rekening houden met de comstructiekranen op de brug die men modelleert als 
puntkrachten.  

Indien men geen aanvaardbare resultaten vind kan men: 

• Wijzigen van het uiteindelijke schema van de aangrijpingswijze van vaste belastingen 
• Verplaatsing van de montagevoegen in het brugdek 
• Aanspannen van de tuikabels in meer dan 1 stap 
• Gebruik van voorlopige tuien 
• Aanbrengen  van versterkingen in sommige verstijvingsliggers 
• Vergroten van het aantal tuien 
• Herzien van de doorsnede van de brug 
• Aanbrengen van bijkomende steunpunten in de zijoverspanningen 

• Keuze voor een ander constructiemateriaal van het brugdek 

 

 

  



 

2.13 Wat is het effect van een éénzijdig, excentrisch tuienvlak en vergelijk het gedrag van rechte en 
kromlijnige tuikabelbruggen.
pylonen. 

Bij een eenzijdig excentrisch tuienvlak is de verstijvingsligger gewrongen door het effect van de 
tuikrachten (zonder enige excentriciteit van de belastingen). 
en een gekromde verstijvingsligger zijn er een aantal voordelen. 

De rechte tuibrug zal geen wringing door het eigengewicht en de vaste belastinge, er is wel een 
eindmoment aan een steunpunt. De tuikrachten leveren een stapsgewijze variatie van het 
wringmoment. Daarnaast is het door de tuien geleverde buigende moment teg
vaste belastingen. Beide geven samen een klein resulterend buigend moment en een trapsgewijs 
verlopend wringend moment. 

In de gekromde verstijvingsligger is er naast het buigende moment ook wringing t.g.v. het 
eigengewicht en de vaste belastingen. Het effect van de tuikrachten is weinig verschillend dan die bij 
een rechte verstijvingsligger. De 
verstijvingsligger maar de wringende moment zijn veel gunstiger. 

Wat is het effect van een éénzijdig, excentrisch tuienvlak en vergelijk het gedrag van rechte en 
kromlijnige tuikabelbruggen. Leg ook kort het gedrag uit van tuibruggen met méér dan 2 

ig excentrisch tuienvlak is de verstijvingsligger gewrongen door het effect van de 
tuikrachten (zonder enige excentriciteit van de belastingen). In het geval van een excantrisch tuivlak 
en een gekromde verstijvingsligger zijn er een aantal voordelen.  

 

De rechte tuibrug zal geen wringing door het eigengewicht en de vaste belastinge, er is wel een 
eindmoment aan een steunpunt. De tuikrachten leveren een stapsgewijze variatie van het 
wringmoment. Daarnaast is het door de tuien geleverde buigende moment tegengesteld aan dat van de 
vaste belastingen. Beide geven samen een klein resulterend buigend moment en een trapsgewijs 

In de gekromde verstijvingsligger is er naast het buigende moment ook wringing t.g.v. het 
ste belastingen. Het effect van de tuikrachten is weinig verschillend dan die bij 

een rechte verstijvingsligger. De resulteerde momenten zijn quasi identiek aan die van bij rechte 
de wringende moment zijn veel gunstiger.  
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Wat is het effect van een éénzijdig, excentrisch tuienvlak en vergelijk het gedrag van rechte en 
Leg ook kort het gedrag uit van tuibruggen met méér dan 2 

ig excentrisch tuienvlak is de verstijvingsligger gewrongen door het effect van de 
In het geval van een excantrisch tuivlak 

De rechte tuibrug zal geen wringing door het eigengewicht en de vaste belastinge, er is wel een 
eindmoment aan een steunpunt. De tuikrachten leveren een stapsgewijze variatie van het 

engesteld aan dat van de 
vaste belastingen. Beide geven samen een klein resulterend buigend moment en een trapsgewijs 

In de gekromde verstijvingsligger is er naast het buigende moment ook wringing t.g.v. het 
ste belastingen. Het effect van de tuikrachten is weinig verschillend dan die bij 

momenten zijn quasi identiek aan die van bij rechte 



 

Door dat de tuien steeds een bepaalde helling vertonen t.o.v. de verticale ontstaan er steeds horizontale 
componenten van de tuikrachten. Deze verbuigen de verstijvingsligger in een horizontaal vlak. Dit 
effect wordt gereduceerd door de pyloon licht naar het kromm
verplaatsen.  

Tuibruggen met meer dan twee pyloon
Het belangrijkste verschil is het feit dat bij deze constructies er geen sprake 
evenwichtstuien. Bij belasting van de centrale overspanning neigen de aanliggende 
elkaar toe en ze worden hierin weinig verhindert door de tuien naar de aangrenzende vakken. deze 
kunnen onvoldoende bijdragen tot het evenwicht van de pyloontop omdat de verstijvingsligger te 
weinig weerstand biedt aan het oplichten. Om dit te
buigstijfheid van de verstijvingsligger te voorzien. Dit verstoort wel de werking van het kabelsysteem. 

Men kan als alternatief bijkomende evenwichtstuien voorzien die uitwendig zijn verankerd aan de 
pylonen. Het gebruik ervan veroorzaakt wel grote buigende momenten in de onderste delen van de 
pylonen. Het geeft ook een heel ander uitzicht aan de brug.

Men kan tenslotte ook de pylonen een veel grotere stijfheid geven om op die manier de horizontale 
verplaatsingen ervan te verhinderen. Een voorbeeld hiervan is gegeven in onderstaande figuur. De 
pylonen zijn tetrapodes waarbij de schuinte van de benen van 
wat een efficiënte oplossing is. 

de tuien steeds een bepaalde helling vertonen t.o.v. de verticale ontstaan er steeds horizontale 
componenten van de tuikrachten. Deze verbuigen de verstijvingsligger in een horizontaal vlak. Dit 
effect wordt gereduceerd door de pyloon licht naar het krommingsmiddelpunt van het dek te 

Tuibruggen met meer dan twee pyloon 
Het belangrijkste verschil is het feit dat bij deze constructies er geen sprake meer is van 
evenwichtstuien. Bij belasting van de centrale overspanning neigen de aanliggende 
elkaar toe en ze worden hierin weinig verhindert door de tuien naar de aangrenzende vakken. deze 
kunnen onvoldoende bijdragen tot het evenwicht van de pyloontop omdat de verstijvingsligger te 
weinig weerstand biedt aan het oplichten. Om dit te voorkomen dient men dus een aanzienlijke 
buigstijfheid van de verstijvingsligger te voorzien. Dit verstoort wel de werking van het kabelsysteem. 

Men kan als alternatief bijkomende evenwichtstuien voorzien die uitwendig zijn verankerd aan de 
t gebruik ervan veroorzaakt wel grote buigende momenten in de onderste delen van de 

pylonen. Het geeft ook een heel ander uitzicht aan de brug. 

Men kan tenslotte ook de pylonen een veel grotere stijfheid geven om op die manier de horizontale 
verplaatsingen ervan te verhinderen. Een voorbeeld hiervan is gegeven in onderstaande figuur. De 

waarbij de schuinte van de benen van iedere pyloon schoorwerking vertoont 
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de tuien steeds een bepaalde helling vertonen t.o.v. de verticale ontstaan er steeds horizontale 
componenten van de tuikrachten. Deze verbuigen de verstijvingsligger in een horizontaal vlak. Dit 

ingsmiddelpunt van het dek te 

 

meer is van 
evenwichtstuien. Bij belasting van de centrale overspanning neigen de aanliggende pylonen naar 
elkaar toe en ze worden hierin weinig verhindert door de tuien naar de aangrenzende vakken. deze 
kunnen onvoldoende bijdragen tot het evenwicht van de pyloontop omdat de verstijvingsligger te 

voorkomen dient men dus een aanzienlijke 
buigstijfheid van de verstijvingsligger te voorzien. Dit verstoort wel de werking van het kabelsysteem.  

 

Men kan als alternatief bijkomende evenwichtstuien voorzien die uitwendig zijn verankerd aan de 
t gebruik ervan veroorzaakt wel grote buigende momenten in de onderste delen van de 

 

Men kan tenslotte ook de pylonen een veel grotere stijfheid geven om op die manier de horizontale 
verplaatsingen ervan te verhinderen. Een voorbeeld hiervan is gegeven in onderstaande figuur. De 

iedere pyloon schoorwerking vertoont 
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3 Tunnels 

3.1 Onder welke voorwaarden kan men een tunnel aanleggen in open bouwput ? Vergelijking voor 
concrete gevallen - toepassing.
tunnel ? 

Men kan een tunnel aanleggen in een open 
kan worden door bemalen zonder al te grote hindernis voor nabijgelegen constructies. Men verlaagt 
het grondwaterpeil tot tenminste 0.5 m va
door het onttrekken van grondwater er zettingen ontstaan die schade toebrengen a
constructies. Eventueel kan een retourbemaling voorzien worden. 

De hellingen van de taluds van de bou
opwelling te voorkomen. 

Indien de tunnel wordt aangelegd in grond waarin hoge water spanningen voorkomen kan men 
een waterdichte bekuiping voorzien aan de buitenkant van de tunnel. Dat is efficiënter dan een 
waterdichting aan de binnenkant. Het gebruik van hechtende waterdichtingen is aanbevolen ten 
opzichte van de membraan types. Bij perforatie van 
vaststellen waar de lekken zich bevinden, bij membraamtypes bevindt het lekt zich meestal niet waar 
dat de insijpeling wordt vastgesteld.

Opdrijven van de tunnel 
Men moet rekening houden voor het gevaar van opdrijven van tunnels aan
grondwaterpeil. Men bepaalt de hoogste grondwaterstand en reken daarbij 1 meter als bijkomende 
veiligheid. Dikwijls is het gewicht van de tunnel en de grote aanvulling niet voldoende om de 
opwaartse kracht te weerstaan. Men kan dan 
mijn verankerd in tunnel in de grond. Bij het verhogen van de betonnendikte moet er rekening mee 
houden dat grote betonnendikte's aanleiding geven tot krimp en kruip verschijnselen te wijten aan de 
ongelijkmatige verspreiding van de hydratatiewarmte. 

Het verankeren van een tunnel in de grond kan op verschillende manieren. Het eenvoudigste is de 
tunnel doorsnede voorzien van een bredere bodemplaat. 

Onder welke voorwaarden kan men een tunnel aanleggen in open bouwput ? Vergelijking voor 
toepassing. Welke maatregelen kan men nemen tegen het opdrijven 

Men kan een tunnel aanleggen in een open bouwplaats als de grond en zandachtig karakter heeft en ze 
kan worden door bemalen zonder al te grote hindernis voor nabijgelegen constructies. Men verlaagt 
het grondwaterpeil tot tenminste 0.5 m van het ondervlak van de fundering. Men moet voorkomen dat 
door het onttrekken van grondwater er zettingen ontstaan die schade toebrengen a
constructies. Eventueel kan een retourbemaling voorzien worden.  

e hellingen van de taluds van de bouwput moeten voldoende flauw zijn om instabiliteit door 

Indien de tunnel wordt aangelegd in grond waarin hoge water spanningen voorkomen kan men 
een waterdichte bekuiping voorzien aan de buitenkant van de tunnel. Dat is efficiënter dan een 
waterdichting aan de binnenkant. Het gebruik van hechtende waterdichtingen is aanbevolen ten 
opzichte van de membraan types. Bij perforatie van hechtende waterdichtingen kan men laten 

en waar de lekken zich bevinden, bij membraamtypes bevindt het lekt zich meestal niet waar 
dat de insijpeling wordt vastgesteld. 

en moet rekening houden voor het gevaar van opdrijven van tunnels aangelegd worden onder het 
grondwaterpeil. Men bepaalt de hoogste grondwaterstand en reken daarbij 1 meter als bijkomende 
veiligheid. Dikwijls is het gewicht van de tunnel en de grote aanvulling niet voldoende om de 
opwaartse kracht te weerstaan. Men kan dan de dikte van de betonnen wanden en platen vergroten of 
mijn verankerd in tunnel in de grond. Bij het verhogen van de betonnendikte moet er rekening mee 
houden dat grote betonnendikte's aanleiding geven tot krimp en kruip verschijnselen te wijten aan de 

elijkmatige verspreiding van de hydratatiewarmte.  

Het verankeren van een tunnel in de grond kan op verschillende manieren. Het eenvoudigste is de 
tunnel doorsnede voorzien van een bredere bodemplaat.  
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Onder welke voorwaarden kan men een tunnel aanleggen in open bouwput ? Vergelijking voor 
Welke maatregelen kan men nemen tegen het opdrijven van een 

achtig karakter heeft en ze 
kan worden door bemalen zonder al te grote hindernis voor nabijgelegen constructies. Men verlaagt 

. Men moet voorkomen dat 
door het onttrekken van grondwater er zettingen ontstaan die schade toebrengen aan de omliggende 

moeten voldoende flauw zijn om instabiliteit door 

 

Indien de tunnel wordt aangelegd in grond waarin hoge water spanningen voorkomen kan men met 
een waterdichte bekuiping voorzien aan de buitenkant van de tunnel. Dat is efficiënter dan een 
waterdichting aan de binnenkant. Het gebruik van hechtende waterdichtingen is aanbevolen ten 

kan men laten 
en waar de lekken zich bevinden, bij membraamtypes bevindt het lekt zich meestal niet waar 

gelegd worden onder het 
grondwaterpeil. Men bepaalt de hoogste grondwaterstand en reken daarbij 1 meter als bijkomende 
veiligheid. Dikwijls is het gewicht van de tunnel en de grote aanvulling niet voldoende om de 

de dikte van de betonnen wanden en platen vergroten of 
mijn verankerd in tunnel in de grond. Bij het verhogen van de betonnendikte moet er rekening mee 
houden dat grote betonnendikte's aanleiding geven tot krimp en kruip verschijnselen te wijten aan de 

Het verankeren van een tunnel in de grond kan op verschillende manieren. Het eenvoudigste is de 
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Op deze manier wordt de grondmassa eveneens betrokken in de weerstand tegen opdrijven. Deze 
werkwijze vereist wel een bredere bouwsleuf dan strikt noodzakelijk. De uitsteeksels van de 
bodemplaat kunnen niet onbeperkt lang worden gemaakt omdat zij volmaakt moeten ingeklemd zijn in 
de koker doorsnede.  

Een andere verankering wijze is het voorzien van grond ankers in de bodemplaat. Men kan 
voorgespannen ankers of passieve (goedkoper) ankers gebruiken. De voorgespannen ankers bieden die 
meer garantie aangezien zij steeds worden beproefd bij de voorspan procedure. De ankers zijn na de 
uitvoering onbereikbaar daarom moeten ze goed worden geïnjecteerd (gevaar voor corrosie van het 
staal). 

 

 

  



 

3.2 Welke maatregelen kan men nemen om de oorspronkelijke grondwaterstroming in stand te 
houden, zelfs na het uitvoeren van een t

Doorlaat aan de bovenkant 
Men voorziet in de dakplaat van de tunnel op regelmatige afstanden sleuven waardoor het grondwater 
kan stromen. De sleuven worden gevuld met 
uiteinden van de sleuven vertical
indien de natuurlijke grondwaterstand beduidend hoger

Natuurlijke doorlaat aan de onderkant
Men voorziet doorlaten onder de vloerplaat. D
de doorlaat effectief aangelegd moeten worden. Ze wordt daarom enkel toegepast indien onder de 
tunnel bodem een doorlatende laag voorkomt die dan diensten als doorlaat. Met boord dan aan 
weerszijden draineren de kolommen. Z
aan beide zijden van de tunnel. 

Doorlaat aan de onderkant met hevelwerking
Men brengt een hevel werking tot stand.
tunnel. Deze filterbuizen bevatten een drainerende kolom een open waterstand pijp. Met boord vanaf 
de tunnel een drainerend massief schuin
verbindingskanaal met elkaar verbonden. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de water doorlaat 
voortdurend onder druk blijft. De water doorlaat zal er enkel voor zorgen dat het grondwater in 
evenwicht gebracht tot op het peil van de overloop kraan. Op deze man
een van de zijden van de tunnel op een gewenst peil houden.

Welke maatregelen kan men nemen om de oorspronkelijke grondwaterstroming in stand te 
houden, zelfs na het uitvoeren van een tunnel ? 

en voorziet in de dakplaat van de tunnel op regelmatige afstanden sleuven waardoor het grondwater 
kan stromen. De sleuven worden gevuld met een drainerend materiaal. Indien nodig worden aan beide 

le drainerende kolommen voorzien. Deze optie kan men toepassen 
grondwaterstand beduidend hoger is dan het tunneldak. 

Natuurlijke doorlaat aan de onderkant 
t doorlaten onder de vloerplaat. Dit zou bijzonder in bewerkelijk zijn in uitvoering 

de doorlaat effectief aangelegd moeten worden. Ze wordt daarom enkel toegepast indien onder de 
tunnel bodem een doorlatende laag voorkomt die dan diensten als doorlaat. Met boord dan aan 
weerszijden draineren de kolommen. Zo ontstaat er een sifon werking tussen de verschillende lagen 

 

Doorlaat aan de onderkant met hevelwerking 
een hevel werking tot stand. Men plaatst dubbele filterbuizen aan weerszijden van de 

tunnel. Deze filterbuizen bevatten een drainerende kolom een open waterstand pijp. Met boord vanaf 
el een drainerend massief schuin tot in de filterbuizen. Deze worden met een u
ingskanaal met elkaar verbonden. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de water doorlaat 

voortdurend onder druk blijft. De water doorlaat zal er enkel voor zorgen dat het grondwater in 
evenwicht gebracht tot op het peil van de overloop kraan. Op deze manier kan men het grondwater aan 
een van de zijden van de tunnel op een gewenst peil houden. 
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Welke maatregelen kan men nemen om de oorspronkelijke grondwaterstroming in stand te 

en voorziet in de dakplaat van de tunnel op regelmatige afstanden sleuven waardoor het grondwater 
. Indien nodig worden aan beide 

. Deze optie kan men toepassen 

 

zijn in uitvoering indien 
de doorlaat effectief aangelegd moeten worden. Ze wordt daarom enkel toegepast indien onder de 
tunnel bodem een doorlatende laag voorkomt die dan diensten als doorlaat. Met boord dan aan 

o ontstaat er een sifon werking tussen de verschillende lagen 

Men plaatst dubbele filterbuizen aan weerszijden van de 
tunnel. Deze filterbuizen bevatten een drainerende kolom een open waterstand pijp. Met boord vanaf 

Deze worden met een u-vormig 
ingskanaal met elkaar verbonden. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de water doorlaat 

voortdurend onder druk blijft. De water doorlaat zal er enkel voor zorgen dat het grondwater in 
ier kan men het grondwater aan 
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3.3 Welke methodes kent U om de aansluiting van de bodemplaat tegen de tunnelwanden te 
verwezenlijken, zowel voor de sterkte als voor de waterdichtheid ? In welke constructiewijzen 
zijn ze bruikbaar ? 

Men heeft het probleem van twee betonnen onderdelen tegen elkaar zijn aangesto
innige hechting zullen vertonen. Op de waterdichtheid t
wanden voorzien. Ter plaatse van de bod
horizontale voegband. Een andere methode (die meer
gieten tegen de wand en hierboven een doorlopende pvc voegstrip te plaatsen alvorens de betonplaat te 
betonneren. 

Geen enkel mogelijk systeem biedt een volledige garantie op waterdichtheid. Daarom is het a
een aantal injectie kanalen te voorzien in de bodemplaat. Indien er lekken worden geconstateerd kan 
men ze dan dichten door te injecteren. De betonstop biedt weinig garantie op waterdichtheid daarom 
wordt ze vaak vervangen door zwelstrippen van kleef
tegen de vooraf gemaakte wanden en zwellen door het vocht van het beton.

De structurele verbinding kan men verwezenlijken door de wanden uit te hakken tot op de verticale 
hoofd wapening. Vervolgens worden er 
afgedicht met krimpvrije mortel. 
de verbinding als een scharnier. Een betere methode is de voorzien van schroefmoffen in de wanden 
die tijdens het betonneren zijn afgedicht door een polystyreen schuimplaat. Na het uitgraven kan men 
de polystyreenplaat waardoor er een inkeping in de wand ontstaat en de schoefmoffen bloot komen. 
Deze verbinding is meer betrouwbaar en kan worden gezien als bu

U om de aansluiting van de bodemplaat tegen de tunnelwanden te 
verwezenlijken, zowel voor de sterkte als voor de waterdichtheid ? In welke constructiewijzen 

Men heeft het probleem van twee betonnen onderdelen tegen elkaar zijn aangestort en dus nooit een 
. Op de waterdichtheid te verzekeren kan men pvc voegb

van de bodemplaat kapt men de wanden uit en plaatst met een 
band. Een andere methode (die meer wordt toegepast ) bestaat erin een betonstop te 

gieten tegen de wand en hierboven een doorlopende pvc voegstrip te plaatsen alvorens de betonplaat te 

Geen enkel mogelijk systeem biedt een volledige garantie op waterdichtheid. Daarom is het a
een aantal injectie kanalen te voorzien in de bodemplaat. Indien er lekken worden geconstateerd kan 
men ze dan dichten door te injecteren. De betonstop biedt weinig garantie op waterdichtheid daarom 
wordt ze vaak vervangen door zwelstrippen van kleefbaar betoniet. Deze worden gekleefd of gespoten 
tegen de vooraf gemaakte wanden en zwellen door het vocht van het beton. 

De structurele verbinding kan men verwezenlijken door de wanden uit te hakken tot op de verticale 
hoofd wapening. Vervolgens worden er wapeningsstaven geboord in de wanden, het boorgat wordt 

 De overdracht van dwarskrachten is niet optimaal. Men beschouwt 
de verbinding als een scharnier. Een betere methode is de voorzien van schroefmoffen in de wanden 

ijdens het betonneren zijn afgedicht door een polystyreen schuimplaat. Na het uitgraven kan men 
de polystyreenplaat waardoor er een inkeping in de wand ontstaat en de schoefmoffen bloot komen. 
Deze verbinding is meer betrouwbaar en kan worden gezien als buigingsstijf. 
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U om de aansluiting van de bodemplaat tegen de tunnelwanden te 
verwezenlijken, zowel voor de sterkte als voor de waterdichtheid ? In welke constructiewijzen 

rt en dus nooit een 
e verzekeren kan men pvc voegbanden in de 

en plaatst met een 
wordt toegepast ) bestaat erin een betonstop te 

gieten tegen de wand en hierboven een doorlopende pvc voegstrip te plaatsen alvorens de betonplaat te 

 

Geen enkel mogelijk systeem biedt een volledige garantie op waterdichtheid. Daarom is het aan om 
een aantal injectie kanalen te voorzien in de bodemplaat. Indien er lekken worden geconstateerd kan 
men ze dan dichten door te injecteren. De betonstop biedt weinig garantie op waterdichtheid daarom 

baar betoniet. Deze worden gekleefd of gespoten 

De structurele verbinding kan men verwezenlijken door de wanden uit te hakken tot op de verticale 
wapeningsstaven geboord in de wanden, het boorgat wordt 

De overdracht van dwarskrachten is niet optimaal. Men beschouwt 
de verbinding als een scharnier. Een betere methode is de voorzien van schroefmoffen in de wanden 

ijdens het betonneren zijn afgedicht door een polystyreen schuimplaat. Na het uitgraven kan men 
de polystyreenplaat waardoor er een inkeping in de wand ontstaat en de schoefmoffen bloot komen. 



 

Een verbeterde oplossing is voorgesteld in de onderstaande figuur. Men tracht geen buigingsstijf 
verbinding te vormen maar wel een overdracht van dwarskrachten door het beton. De wanden worden 
spievormig uitgehakt tot op een grotere diepte z
resultante van de krachten uitgeoefend door de bodemplaat.
dwarskrachten in optimale omstandigheden en de stort vroeg wordt door de resultante van de krachten 
dicht gedrukt wat de waterdichtheid bevordert.

Onder onderwaterbetonneren 
In het geval dat de bemaling moeilijk uit te
van onder water beton. Dan wordt de grond tussen de verticale tunnelwand onder water uitgegraven ( 
baggeren, voordeel dat de wanden gesteund worden door het water ). Er is een hydraulisch evenwicht 
tussen het beton in de stortpijp en het water buiten, daardoor is het stortproces goed te volgen.
stortkoker wordt drijvend opgesteld. Men kan een behoorlijke aansluiting met de verticale wanden te 
verwezenlijken alhoewel injectie achteraf steeds noodzak

 

Een verbeterde oplossing is voorgesteld in de onderstaande figuur. Men tracht geen buigingsstijf 
verbinding te vormen maar wel een overdracht van dwarskrachten door het beton. De wanden worden 
spievormig uitgehakt tot op een grotere diepte zodanig dat het schuine vlak haaks staat op de 
resultante van de krachten uitgeoefend door de bodemplaat. Hierdoor gebeurt de overdracht van 
dwarskrachten in optimale omstandigheden en de stort vroeg wordt door de resultante van de krachten 
dicht gedrukt wat de waterdichtheid bevordert. 

 
In het geval dat de bemaling moeilijk uit te voeren is kan men de bodemplaat vervaardigen met behulp 
van onder water beton. Dan wordt de grond tussen de verticale tunnelwand onder water uitgegraven ( 
baggeren, voordeel dat de wanden gesteund worden door het water ). Er is een hydraulisch evenwicht 
ussen het beton in de stortpijp en het water buiten, daardoor is het stortproces goed te volgen.

stortkoker wordt drijvend opgesteld. Men kan een behoorlijke aansluiting met de verticale wanden te 
verwezenlijken alhoewel injectie achteraf steeds noodzakelijk is. 
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Een verbeterde oplossing is voorgesteld in de onderstaande figuur. Men tracht geen buigingsstijf 
verbinding te vormen maar wel een overdracht van dwarskrachten door het beton. De wanden worden 

odanig dat het schuine vlak haaks staat op de 
Hierdoor gebeurt de overdracht van 

dwarskrachten in optimale omstandigheden en de stort vroeg wordt door de resultante van de krachten 

 

voeren is kan men de bodemplaat vervaardigen met behulp 
van onder water beton. Dan wordt de grond tussen de verticale tunnelwand onder water uitgegraven ( 
baggeren, voordeel dat de wanden gesteund worden door het water ). Er is een hydraulisch evenwicht 
ussen het beton in de stortpijp en het water buiten, daardoor is het stortproces goed te volgen. De 

stortkoker wordt drijvend opgesteld. Men kan een behoorlijke aansluiting met de verticale wanden te 

 



 

Diepwanden (slibwanden) 
Bij het gebruik van diepwanden ( onder bescherming van betonietslijk ) is de aansluiting van de 
bodemplaat niets mogelijk met schroefmoffen vermits de plaats daarvan helemaal niet kan worden 
gegarandeerd. Ook het wigvormig inkappen is moeilijk, het inboren van betonstaven is mogelijk maar 
men loopt het risico op hoofd en langs wapeningen te stoten ( gebruikelijke methoden ).
voor systemen beschikbaar waarbij de waterdichting's profielen gevat zijn in een stal
plank wordt horizontaal uitgetrokken en laat de voegband achter in het verse beton. Deze
meestal niet volkomen waterdicht.

Secanspalen 
het inwerken van de bodemplaat in de wand is mogelijk door inboorlingen van staven, maar niet
verbindingen met schroefmoffen en ook niet met een driehoekige spie. Ook uit inwerken 
voegband is uitgesloten. 

 

 

  

Bij het gebruik van diepwanden ( onder bescherming van betonietslijk ) is de aansluiting van de 
bodemplaat niets mogelijk met schroefmoffen vermits de plaats daarvan helemaal niet kan worden 

mig inkappen is moeilijk, het inboren van betonstaven is mogelijk maar 
men loopt het risico op hoofd en langs wapeningen te stoten ( gebruikelijke methoden ).
voor systemen beschikbaar waarbij de waterdichting's profielen gevat zijn in een stal
plank wordt horizontaal uitgetrokken en laat de voegband achter in het verse beton. Deze
meestal niet volkomen waterdicht. 

het inwerken van de bodemplaat in de wand is mogelijk door inboorlingen van staven, maar niet
verbindingen met schroefmoffen en ook niet met een driehoekige spie. Ook uit inwerken 
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Bij het gebruik van diepwanden ( onder bescherming van betonietslijk ) is de aansluiting van de 
bodemplaat niets mogelijk met schroefmoffen vermits de plaats daarvan helemaal niet kan worden 

mig inkappen is moeilijk, het inboren van betonstaven is mogelijk maar 
men loopt het risico op hoofd en langs wapeningen te stoten ( gebruikelijke methoden ). Er zijn ook 
voor systemen beschikbaar waarbij de waterdichting's profielen gevat zijn in een stalen plank. Die 
plank wordt horizontaal uitgetrokken en laat de voegband achter in het verse beton. Deze zijn echter 

 

het inwerken van de bodemplaat in de wand is mogelijk door inboorlingen van staven, maar niet door 
verbindingen met schroefmoffen en ook niet met een driehoekige spie. Ook uit inwerken van een pvc 

 



 

3.4 Beschrijf de uitvoeringsmethode voor het afzinken van een tunnel. Hoe 
op en welke voorwaarden zijn er voor het drijven en het afzinken ?

Indien de bodemstructuur en scheepvaart het toelaat kunnen tunnels onder waterlopen gebouwd 
worden door het afzinken van prefab elementen. 
wegverkeer. Het is wel duurder per strekkende meter vergeleken met geboorde tunnels mag de aanleg 
diepte kan veel kleiner zijn. In een bouwdok woorden kokervormige elementen gemaakt ( meestal 
bestaande uit meerdere moten die met voorspa
voorzien van twee waterdichte schotten aan de uiteinden. Zo kunnen de elementen als drijvende dozen 
naar hun plaats van bestemming worden gebracht. Om te voorkomen dat de elementen niet zouden 
gaan drijven na het vullen van het bouwdok wordt de vloer gestort op een grindlaag. Verder wordt er 
aan één uiteinde van ieder element een h

Op de plaats waar de tunnel moet komen wordt een zinksleuf gebaggerd. Op de bodem wordt e
steen storting grind laag aangebracht om een gelijkmatige bodem te creëren. Vervolgens worden de 
vlottende elementen een voor een afgezonken door ze vullen met water. Pennen
ingrijpen van een element met het voorgaande element
aangedrukt zodat het waterdichtingsprofiel volledig aansluit. De afgedicht de ruimte tussen de 
kopschotten wordt dan leeggepompt. Door de waterdruk wordt het laatste element steeds vaster tegen 
de voorgaande aangedrukt waardoo
kopschot geopend. 

Als de verbinding tussen de elementen is verwezenlijkt wordt een fundering aangelegd onder het 
afgezonken element. Door onderstroom punten in de vloer wordt met een persleiding ee
onder het element geperst. Daarna wordt een zandlaag bovenop het tunnel dak aangebracht, meestal 
wordt er nog een steen storting aangebracht tegen het opdrijven. Men kan ook een ballast laag 
voorzien in het inwendige van de tunnel.

Tijdens het drijven streeft men ernaar om een kleine vrijboord te hebben zodat men later minder 
ballast moet aanbrengen ( het eigengewicht correspondeert met 99 % van het maximum 
drijfvermogen). 

Men moet ook rekening houden met het feit dat de elementen niet mogen
of afzinken. Daarom ontwerpt men de elementen zodanig dat wanneer er een hoekverdraaiing ontstaat 
er een tegenwerkend koppel wordt opgeroepen. 
een groot traagheidsmoment van de watersnijdende oppervlakte. Als het element onder water wordt 
afgezonken vormen de pontons en dat element een systeem.
traagheidsmoment van het watersnijdend oppervlakte verkrijgen plaatst men de pontons aan de hoeken 
van de elementen. Om dezelfde reden maakte men geen al te korte elementen.

Beschrijf de uitvoeringsmethode voor het afzinken van een tunnel. Hoe stelt
op en welke voorwaarden zijn er voor het drijven en het afzinken ? 

Indien de bodemstructuur en scheepvaart het toelaat kunnen tunnels onder waterlopen gebouwd 
worden door het afzinken van prefab elementen. Dit is vooral geschikt voor bredere tunnels voor 
wegverkeer. Het is wel duurder per strekkende meter vergeleken met geboorde tunnels mag de aanleg 
diepte kan veel kleiner zijn. In een bouwdok woorden kokervormige elementen gemaakt ( meestal 
bestaande uit meerdere moten die met voorspannig aan elkaar worden bevestigd ). Elk element wordt 
voorzien van twee waterdichte schotten aan de uiteinden. Zo kunnen de elementen als drijvende dozen 
naar hun plaats van bestemming worden gebracht. Om te voorkomen dat de elementen niet zouden 

ven na het vullen van het bouwdok wordt de vloer gestort op een grindlaag. Verder wordt er 
uiteinde van ieder element een hol rubberen profiel ingebetonneerd. 

Op de plaats waar de tunnel moet komen wordt een zinksleuf gebaggerd. Op de bodem wordt e
steen storting grind laag aangebracht om een gelijkmatige bodem te creëren. Vervolgens worden de 
vlottende elementen een voor een afgezonken door ze vullen met water. Pennen zorgen
ingrijpen van een element met het voorgaande element. Het element wordt tegen het voorgaande 
aangedrukt zodat het waterdichtingsprofiel volledig aansluit. De afgedicht de ruimte tussen de 
kopschotten wordt dan leeggepompt. Door de waterdruk wordt het laatste element steeds vaster tegen 
de voorgaande aangedrukt waardoor de afdichting perfect waterdicht wordt. Daarna wordt het 

Als de verbinding tussen de elementen is verwezenlijkt wordt een fundering aangelegd onder het 
afgezonken element. Door onderstroom punten in de vloer wordt met een persleiding ee
onder het element geperst. Daarna wordt een zandlaag bovenop het tunnel dak aangebracht, meestal 
wordt er nog een steen storting aangebracht tegen het opdrijven. Men kan ook een ballast laag 
voorzien in het inwendige van de tunnel. 

het drijven streeft men ernaar om een kleine vrijboord te hebben zodat men later minder 
ballast moet aanbrengen ( het eigengewicht correspondeert met 99 % van het maximum 

Men moet ook rekening houden met het feit dat de elementen niet mogen kantelen tijdens het transport 
Daarom ontwerpt men de elementen zodanig dat wanneer er een hoekverdraaiing ontstaat 

er een tegenwerkend koppel wordt opgeroepen. Drijvende tunnel elementen lenen hun stabiliteit aan 
an de watersnijdende oppervlakte. Als het element onder water wordt 

afgezonken vormen de pontons en dat element een systeem. Om een zo groot mogelijk 
traagheidsmoment van het watersnijdend oppervlakte verkrijgen plaatst men de pontons aan de hoeken 

elementen. Om dezelfde reden maakte men geen al te korte elementen. 
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stelt men de ballasttanks 

Indien de bodemstructuur en scheepvaart het toelaat kunnen tunnels onder waterlopen gebouwd 
redere tunnels voor 

wegverkeer. Het is wel duurder per strekkende meter vergeleken met geboorde tunnels mag de aanleg 
diepte kan veel kleiner zijn. In een bouwdok woorden kokervormige elementen gemaakt ( meestal 

aan elkaar worden bevestigd ). Elk element wordt 
voorzien van twee waterdichte schotten aan de uiteinden. Zo kunnen de elementen als drijvende dozen 
naar hun plaats van bestemming worden gebracht. Om te voorkomen dat de elementen niet zouden 

ven na het vullen van het bouwdok wordt de vloer gestort op een grindlaag. Verder wordt er 

Op de plaats waar de tunnel moet komen wordt een zinksleuf gebaggerd. Op de bodem wordt een 
steen storting grind laag aangebracht om een gelijkmatige bodem te creëren. Vervolgens worden de 

zorgen voor het 
nt wordt tegen het voorgaande 

aangedrukt zodat het waterdichtingsprofiel volledig aansluit. De afgedicht de ruimte tussen de 
kopschotten wordt dan leeggepompt. Door de waterdruk wordt het laatste element steeds vaster tegen 

r de afdichting perfect waterdicht wordt. Daarna wordt het 

Als de verbinding tussen de elementen is verwezenlijkt wordt een fundering aangelegd onder het 
afgezonken element. Door onderstroom punten in de vloer wordt met een persleiding een zandmengsel 
onder het element geperst. Daarna wordt een zandlaag bovenop het tunnel dak aangebracht, meestal 
wordt er nog een steen storting aangebracht tegen het opdrijven. Men kan ook een ballast laag 

 

het drijven streeft men ernaar om een kleine vrijboord te hebben zodat men later minder 
ballast moet aanbrengen ( het eigengewicht correspondeert met 99 % van het maximum 

kantelen tijdens het transport 
Daarom ontwerpt men de elementen zodanig dat wanneer er een hoekverdraaiing ontstaat 

Drijvende tunnel elementen lenen hun stabiliteit aan 
an de watersnijdende oppervlakte. Als het element onder water wordt 

Om een zo groot mogelijk 
traagheidsmoment van het watersnijdend oppervlakte verkrijgen plaatst men de pontons aan de hoeken 



 

Het gebruik van water als ballast heeft een negatieve invloed op de stabiliteit. Daarom voorziet men 
een aantal compartimenten, groter het aantal meer stabiliteit toeneemt. Dit geldt voo
van het element. 

Voorwaarde voor het drijven is (n is percentage vrijboord, verder zijn doorsneden B, C en H 
aangeduid op de tekening van de doorsnede)

Om te kunnen zinken moet het gewicht naar het 
Een realistische waarde voor de overmaat k (%) is 8 %. De voorwaarde voor zinken wordt dan:
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Het gebruik van water als ballast heeft een negatieve invloed op de stabiliteit. Daarom voorziet men 
een aantal compartimenten, groter het aantal meer stabiliteit toeneemt. Dit geldt voo

Voorwaarde voor het drijven is (n is percentage vrijboord, verder zijn doorsneden B, C en H 
aangeduid op de tekening van de doorsnede) 
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Om te kunnen zinken moet het gewicht naar het bijvullen van ballast groter zijn dan de drijfvermogen. 
Een realistische waarde voor de overmaat k (%) is 8 %. De voorwaarde voor zinken wordt dan:
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Het gebruik van water als ballast heeft een negatieve invloed op de stabiliteit. Daarom voorziet men 
een aantal compartimenten, groter het aantal meer stabiliteit toeneemt. Dit geldt voor beide richtingen 

 

 

Voorwaarde voor het drijven is (n is percentage vrijboord, verder zijn doorsneden B, C en H 

bijvullen van ballast groter zijn dan de drijfvermogen. 
Een realistische waarde voor de overmaat k (%) is 8 %. De voorwaarde voor zinken wordt dan: 



 

3.5 Wat is de nieuwe Oostenrijkse methode voor het graven van tunnels ? In
kan men de methode toepassen ?
steundruk bij geboorde tunnels. (geen formules !)

Indien gelaagdheid en de sterkte van de rots dit toelaten kan men de doorsnede uitgraven in t
fasen. Eerst hakt men het front uit en ondersteunt men onmiddellijk dit boven gelegen cirkelsegment. 
Vervolgens hakt men het onderste gedeelte uit en worden ondersteuningen geplaatst. 

Afhankelijk van de hardheid en compactheid van de grond kan men 

• Met boord een aantal horizontale gaten waarin men springlading plaatst. Na het ontploffen 
wordt het front van een cirkelsegment gereinigd en uitgebroken tot de gewenste vorm. Indien 
nodig wordt een eerste bekleding do
uitgravingen van het onderste gedeelte gebeurt zonder springladingen.

• Analoog als hierboven beschreven maar zonder springladingen.
rots geboord om zo deze voldoende te v
gescheiden blokken afbreken en verwijderen. Eventuele water inslag wordt voorkomen door 
inspuiting van de boorgaten. Opnieuw wordt zo snel mogelijk een verstevigde bekleding 
aangebracht ( spuitbeton + vernageling ).

• Men gebruikt een roterend snijwerktuig op een horizontale arm en sneden maakt in de rots. 
Eens men een zaagsnede heeft verwezenlijkt kan men de rest van het segment makkelijk met 
brekers verwijderen. 

• Men gebruikt een schild dat de hele doorsnede omvat. De
drie of vier armen draaien. De armen zijn voorzien van snijkoppen die de grond breken. De 
ruimte tussen de armen is open zodat de afgegraven specie afgevoerd kan worden. Vergeleken 
met de eigenlijke schild methode kan me
vooruitgangsnelheid is kleiner. Deze methode wordt vooral toegepast in niet al te harde 
gesteenten en indien er geen grote waterdruk is.

In het algemeen wordt de massa los gegraven zonder dat er een onmiddellijke 
aangebracht. De nieuwe Oostenrijkse methode berust op de volgende principes:

Wat is de nieuwe Oostenrijkse methode voor het graven van tunnels ? In welke omstandigheden 
kan men de methode toepassen ? Beschrijf de grondgedachte van het evenwicht convergentie 
steundruk bij geboorde tunnels. (geen formules !) 

Indien gelaagdheid en de sterkte van de rots dit toelaten kan men de doorsnede uitgraven in t
. Eerst hakt men het front uit en ondersteunt men onmiddellijk dit boven gelegen cirkelsegment. 

Vervolgens hakt men het onderste gedeelte uit en worden ondersteuningen geplaatst. 

 

Afhankelijk van de hardheid en compactheid van de grond kan men de volgende methode toepassen:

Met boord een aantal horizontale gaten waarin men springlading plaatst. Na het ontploffen 
wordt het front van een cirkelsegment gereinigd en uitgebroken tot de gewenste vorm. Indien 
nodig wordt een eerste bekleding door middel van spuitbeton en vernageling
uitgravingen van het onderste gedeelte gebeurt zonder springladingen. 
Analoog als hierboven beschreven maar zonder springladingen. In plaats daarvan wordt in 

eze voldoende te verzwakken, daarna zal een zwaare
gescheiden blokken afbreken en verwijderen. Eventuele water inslag wordt voorkomen door 
inspuiting van de boorgaten. Opnieuw wordt zo snel mogelijk een verstevigde bekleding 
aangebracht ( spuitbeton + vernageling ). 

en gebruikt een roterend snijwerktuig op een horizontale arm en sneden maakt in de rots. 
Eens men een zaagsnede heeft verwezenlijkt kan men de rest van het segment makkelijk met 

Men gebruikt een schild dat de hele doorsnede omvat. De machine bestaat uit de as waarrond 
drie of vier armen draaien. De armen zijn voorzien van snijkoppen die de grond breken. De 
ruimte tussen de armen is open zodat de afgegraven specie afgevoerd kan worden. Vergeleken 
met de eigenlijke schild methode kan men grotere diameters realiseren maar de 
vooruitgangsnelheid is kleiner. Deze methode wordt vooral toegepast in niet al te harde 

n er geen grote waterdruk is. 

In het algemeen wordt de massa los gegraven zonder dat er een onmiddellijke ondersteuning wordt 
aangebracht. De nieuwe Oostenrijkse methode berust op de volgende principes: 
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welke omstandigheden 
Beschrijf de grondgedachte van het evenwicht convergentie - 

Indien gelaagdheid en de sterkte van de rots dit toelaten kan men de doorsnede uitgraven in twee 
. Eerst hakt men het front uit en ondersteunt men onmiddellijk dit boven gelegen cirkelsegment. 

Vervolgens hakt men het onderste gedeelte uit en worden ondersteuningen geplaatst.  

de volgende methode toepassen: 

Met boord een aantal horizontale gaten waarin men springlading plaatst. Na het ontploffen 
wordt het front van een cirkelsegment gereinigd en uitgebroken tot de gewenste vorm. Indien 

beton en vernageling aangebracht. De 

plaats daarvan wordt in de 
, daarna zal een zwaare rots breker de 

gescheiden blokken afbreken en verwijderen. Eventuele water inslag wordt voorkomen door 
inspuiting van de boorgaten. Opnieuw wordt zo snel mogelijk een verstevigde bekleding 

en gebruikt een roterend snijwerktuig op een horizontale arm en sneden maakt in de rots. 
Eens men een zaagsnede heeft verwezenlijkt kan men de rest van het segment makkelijk met 

 
machine bestaat uit de as waarrond 

drie of vier armen draaien. De armen zijn voorzien van snijkoppen die de grond breken. De 
ruimte tussen de armen is open zodat de afgegraven specie afgevoerd kan worden. Vergeleken 

n grotere diameters realiseren maar de 
vooruitgangsnelheid is kleiner. Deze methode wordt vooral toegepast in niet al te harde 

ondersteuning wordt 



 

• Zo weinig mogelijk verstoring veroorzaken in de massa rond de uitgegraven zone.
• Zo snel mogelijk aanbrengen van een soepele bekleding zodat de grondmassa snel 

evenwicht vindt. Hiervoor gebruikt men spuit beton, uit te bekleden op het vlak wordt eerst 
voorzien van een wapeningsnet. De voornaamste rol van het spuit beton is het een verbinding 
te verwezenlijken tussen de steenbokken en onmiddellijk in de radial
verdere loskomen van de massa te vermijden.

• Uitoefenen van een controle op de vervormingen van de uitgegraven zone en de aangebrachte 
bekleding. 

Naargelang de samenhang van de grond en de waterstroom in kunnen verschillende tunnel 
bekledingen worden gebruikt zoals aangegeven op volgende figuur.

In het eerste geval voert men nog een vernageling uit voor het aanbrengen van het spuit beton. Zon 20 
aan 30 m achter de behandelde zone volgt een stalen kader dat een bekisting vormt voor he
aanbrengen van een ter plaatse gegoten betonnen wand. In het tweede geval is een vernageling en
aanbrengen van spuit beton onnodig, maar wordt alleen een ter plaatse gestorte bekleding aangebracht. 
In het derde geval vertoont de grond weinig samenhang en
helft nog voordat de ondergrond wordt uitgegraven.

De waterdichtheid wordt verzekerd door het aanbrengen van een folie tegen het spuit beton.

Bij het boren is er nauwelijks waterdruk mits deze is weggenomen. Men n
wordt geleverd door het spuit beton en dat de waterdruk wordt opgenomen door het bekist beton.

Convergentie steun-druk 
Bij het bepalen van de vereiste sterkte van de bekleding wordt er rekening gehouden met een 
effectieve bijdrage van de grond tot zijn eigen stabiliteit. Door gebruik van vernageling en spuit beton 
neemt de gestabiliseerde grond deel aan de ondersteuning van de tunnel ruimte. Men veronderstelt dat 
de bekleding zich niet verzetten tegen elastische vervorming van de 
pseudo plastische zones ontstaan ). De functie van de bekleding bestaat enkel in de vervorming van de 
wanden te beperken zodat er in de evenwichtstoestand ontstaat die aan de volgende voorwaarden 
voldoet: 

• de verplaatsingen blijven beperkt tot aanvaardbaar waarden
• de decompressie van de grond blijft beperkt zodat de sterkte van de grond massief behouden 

blijft 
• de karakteristieken van de bekleding worden geoptimaliseerd door het verminderen van de 

nuttige steun druk uitgeoefen

Zo weinig mogelijk verstoring veroorzaken in de massa rond de uitgegraven zone.
Zo snel mogelijk aanbrengen van een soepele bekleding zodat de grondmassa snel 
evenwicht vindt. Hiervoor gebruikt men spuit beton, uit te bekleden op het vlak wordt eerst 
voorzien van een wapeningsnet. De voornaamste rol van het spuit beton is het een verbinding 
te verwezenlijken tussen de steenbokken en onmiddellijk in de radiale druk op te bouwen om 
verdere loskomen van de massa te vermijden. 
Uitoefenen van een controle op de vervormingen van de uitgegraven zone en de aangebrachte 

Naargelang de samenhang van de grond en de waterstroom in kunnen verschillende tunnel 
kledingen worden gebruikt zoals aangegeven op volgende figuur. 

In het eerste geval voert men nog een vernageling uit voor het aanbrengen van het spuit beton. Zon 20 
aan 30 m achter de behandelde zone volgt een stalen kader dat een bekisting vormt voor he
aanbrengen van een ter plaatse gegoten betonnen wand. In het tweede geval is een vernageling en
aanbrengen van spuit beton onnodig, maar wordt alleen een ter plaatse gestorte bekleding aangebracht. 
In het derde geval vertoont de grond weinig samenhang en brengt men al spuit beton aan op de boven 
helft nog voordat de ondergrond wordt uitgegraven. 

De waterdichtheid wordt verzekerd door het aanbrengen van een folie tegen het spuit beton.

nauwelijks waterdruk mits deze is weggenomen. Men neemt aan dat de steun druk 
wordt geleverd door het spuit beton en dat de waterdruk wordt opgenomen door het bekist beton.

Bij het bepalen van de vereiste sterkte van de bekleding wordt er rekening gehouden met een 
e van de grond tot zijn eigen stabiliteit. Door gebruik van vernageling en spuit beton 

neemt de gestabiliseerde grond deel aan de ondersteuning van de tunnel ruimte. Men veronderstelt dat 
de bekleding zich niet verzetten tegen elastische vervorming van de grond ( en ook niet belet dat de 
pseudo plastische zones ontstaan ). De functie van de bekleding bestaat enkel in de vervorming van de 
wanden te beperken zodat er in de evenwichtstoestand ontstaat die aan de volgende voorwaarden 

blijven beperkt tot aanvaardbaar waarden 
de decompressie van de grond blijft beperkt zodat de sterkte van de grond massief behouden 

de karakteristieken van de bekleding worden geoptimaliseerd door het verminderen van de 
nuttige steun druk uitgeoefend door de bekleding 
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Zo weinig mogelijk verstoring veroorzaken in de massa rond de uitgegraven zone. 
Zo snel mogelijk aanbrengen van een soepele bekleding zodat de grondmassa snel een 
evenwicht vindt. Hiervoor gebruikt men spuit beton, uit te bekleden op het vlak wordt eerst 
voorzien van een wapeningsnet. De voornaamste rol van het spuit beton is het een verbinding 

e druk op te bouwen om 

Uitoefenen van een controle op de vervormingen van de uitgegraven zone en de aangebrachte 

Naargelang de samenhang van de grond en de waterstroom in kunnen verschillende tunnel 

 

In het eerste geval voert men nog een vernageling uit voor het aanbrengen van het spuit beton. Zon 20 
aan 30 m achter de behandelde zone volgt een stalen kader dat een bekisting vormt voor het 
aanbrengen van een ter plaatse gegoten betonnen wand. In het tweede geval is een vernageling en 
aanbrengen van spuit beton onnodig, maar wordt alleen een ter plaatse gestorte bekleding aangebracht. 

spuit beton aan op de boven 

De waterdichtheid wordt verzekerd door het aanbrengen van een folie tegen het spuit beton. 

eemt aan dat de steun druk 
wordt geleverd door het spuit beton en dat de waterdruk wordt opgenomen door het bekist beton. 

Bij het bepalen van de vereiste sterkte van de bekleding wordt er rekening gehouden met een 
e van de grond tot zijn eigen stabiliteit. Door gebruik van vernageling en spuit beton 

neemt de gestabiliseerde grond deel aan de ondersteuning van de tunnel ruimte. Men veronderstelt dat 
en ook niet belet dat de 

pseudo plastische zones ontstaan ). De functie van de bekleding bestaat enkel in de vervorming van de 
wanden te beperken zodat er in de evenwichtstoestand ontstaat die aan de volgende voorwaarden 

de decompressie van de grond blijft beperkt zodat de sterkte van de grond massief behouden 

de karakteristieken van de bekleding worden geoptimaliseerd door het verminderen van de 



 

Men veronderstelt een tweedimensionale toestand, een cirkelvormige doorsnede en homogene grond. 
Verder veronderstelt men dat de aanleg diepte voldoende is voor een radiale symmetrische spanning 
toestand. Men zet dan in een spanning
tijdens de boren en na het plaatsen van de
De kromme die het verband geeft tussen 
convergentiekromme). 

�! is de aanvankelijke radiale spanningstoestand, punt F stemt overeen met de grond tijdens het boren, 
punt S stemt overeen met het plaatsen van de lining. 
bepaald door de kromme A en stelt het verloop voor van de steundruk die de bekleding uitoefent met 
de radiale verplaatsing. Vanaf de verplaatsing 

Het belangrijkste probleem van het be
de convergentiekromme en de steundruk kromme samen te voegen. Men moet dus de waarde van U 
bepalen op het moment van de plaatsing van de bekleding. Deze methode veronderstelt dat de waarde 
van U op het ogenblik van de ondersteuning bepaald wordt door de afstand van het boor front tot het 
begin van de bekleden zone.  

Het snijpunt van de convergentie en steundruk kromme hangt ook af van de stijfheid van de bekleding.

In onsamenhangende, verzadigde
daarvan wordt er gebruikgemaakt van een schild methode.

 

 

  

Men veronderstelt een tweedimensionale toestand, een cirkelvormige doorsnede en homogene grond. 
Verder veronderstelt men dat de aanleg diepte voldoende is voor een radiale symmetrische spanning 

spanning-vervorming diagram de vervormingstoestand van de grond 
tijdens de boren en na het plaatsen van de lining uit ( de bekleding verzet zich tegen de convergentie )

verband geeft tussen 0� en �� Noemen we de intrinsieke kromme van de grond ( 

is de aanvankelijke radiale spanningstoestand, punt F stemt overeen met de grond tijdens het boren, 
punt S stemt overeen met het plaatsen van de lining. Het vervormingsgedrag van de
bepaald door de kromme A en stelt het verloop voor van de steundruk die de bekleding uitoefent met 
de radiale verplaatsing. Vanaf de verplaatsing 0�� begint de grond de bekleding effectief te belasten.

Het belangrijkste probleem van het bepalen van het evenwicht convergentie-steundruk bestaat erin om 
kromme en de steundruk kromme samen te voegen. Men moet dus de waarde van U 

bepalen op het moment van de plaatsing van de bekleding. Deze methode veronderstelt dat de waarde 
U op het ogenblik van de ondersteuning bepaald wordt door de afstand van het boor front tot het 

Het snijpunt van de convergentie en steundruk kromme hangt ook af van de stijfheid van de bekleding.

In onsamenhangende, verzadigde grond is de nieuwe Oostenrijkse methode niet toepasbaar. In plaats 
daarvan wordt er gebruikgemaakt van een schild methode. 
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Men veronderstelt een tweedimensionale toestand, een cirkelvormige doorsnede en homogene grond. 
Verder veronderstelt men dat de aanleg diepte voldoende is voor een radiale symmetrische spanning 

vervorming diagram de vervormingstoestand van de grond 
( de bekleding verzet zich tegen de convergentie ). 

Noemen we de intrinsieke kromme van de grond ( 

 

is de aanvankelijke radiale spanningstoestand, punt F stemt overeen met de grond tijdens het boren, 
Het vervormingsgedrag van de bekleding is 

bepaald door de kromme A en stelt het verloop voor van de steundruk die de bekleding uitoefent met 
begint de grond de bekleding effectief te belasten. 

steundruk bestaat erin om 
kromme en de steundruk kromme samen te voegen. Men moet dus de waarde van U 

bepalen op het moment van de plaatsing van de bekleding. Deze methode veronderstelt dat de waarde 
U op het ogenblik van de ondersteuning bepaald wordt door de afstand van het boor front tot het 

Het snijpunt van de convergentie en steundruk kromme hangt ook af van de stijfheid van de bekleding. 

grond is de nieuwe Oostenrijkse methode niet toepasbaar. In plaats 



 

3.6 Wat zijn een hydroschild en een EPB
toepassingen) 

Hydroschild 
De steundruk wordt geleverd door een specie ( slurry )
achter het schild gepompt. Achter het schild bevindt zich de grond verwijderd kamer waarin de 
toevoer leiding van betonniet uitk
afvoerleiding voor het grond slijk. Er is een luchtbel voorzien om schokken op te vangen
betonniet onder de gewenste druk te houden ( Duitse type )
drukregeling uit te voeren door het aanvoer
). 

De TBM is uitgerust met een stalen mantel die aan de buitenzijde van de definitieve bekleding schuift. 
De afdichting tussen de schildstaart en de tunnel bekleding bestaat uit drie onafhankel
Men brengt borstels aan ter hoogte van de staart van die continu gesmeerd worden met vet om de kans 
op lekken te beperken. Er is ook een opblaasbare slang voorzien die dienst doet als 
bestaan van de schildstaart voor bete
van de tunnel bekleding zodat er een zeker volumeverlies ontstaat. Het boorschild drukt zich af tegen 
de definitieve tunnel bekleding zodat deze element goed tegen elkaar worden gedrukt.

Wat zijn een hydroschild en een EPB-schild. Hoe kan men ze onderscheiden ?

wordt geleverd door een specie ( slurry ), deze wordt via een aanvoerleiding in de kamer 
achter het schild gepompt. Achter het schild bevindt zich de grond verwijderd kamer waarin de 

niet uitkomt en onderaan achter de stone-crusher bevindt zich de 
afvoerleiding voor het grond slijk. Er is een luchtbel voorzien om schokken op te vangen

iet onder de gewenste druk te houden ( Duitse type ). Een andere mogelijkheid is de 
drukregeling uit te voeren door het aanvoer debiet van de specie te regelen met kleppen ( Slurry schild 

De TBM is uitgerust met een stalen mantel die aan de buitenzijde van de definitieve bekleding schuift. 
De afdichting tussen de schildstaart en de tunnel bekleding bestaat uit drie onafhankel
Men brengt borstels aan ter hoogte van de staart van die continu gesmeerd worden met vet om de kans 
op lekken te beperken. Er is ook een opblaasbare slang voorzien die dienst doet als 
bestaan van de schildstaart voor betekent dat de doormeter van de uitgraving steeds groter is dan die 
van de tunnel bekleding zodat er een zeker volumeverlies ontstaat. Het boorschild drukt zich af tegen 
de definitieve tunnel bekleding zodat deze element goed tegen elkaar worden gedrukt.
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schild. Hoe kan men ze onderscheiden ? (Voorbeelden – 

, deze wordt via een aanvoerleiding in de kamer 
achter het schild gepompt. Achter het schild bevindt zich de grond verwijderd kamer waarin de 

crusher bevindt zich de 
afvoerleiding voor het grond slijk. Er is een luchtbel voorzien om schokken op te vangen en om het 

Een andere mogelijkheid is de 
debiet van de specie te regelen met kleppen ( Slurry schild 

 

De TBM is uitgerust met een stalen mantel die aan de buitenzijde van de definitieve bekleding schuift. 
De afdichting tussen de schildstaart en de tunnel bekleding bestaat uit drie onafhankelijke richtingen. 
Men brengt borstels aan ter hoogte van de staart van die continu gesmeerd worden met vet om de kans 
op lekken te beperken. Er is ook een opblaasbare slang voorzien die dienst doet als nooddichting. Het 

kent dat de doormeter van de uitgraving steeds groter is dan die 
van de tunnel bekleding zodat er een zeker volumeverlies ontstaat. Het boorschild drukt zich af tegen 
de definitieve tunnel bekleding zodat deze element goed tegen elkaar worden gedrukt. 
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Grond- water schild ( EPB ) 
De steundruk wordt geregeld door dat te regelen van de afvoer van de afgegraven grond in functie van 
de vooruitgang van het schild. Het schild met de snijtanden bevindt zich niet in de stalen mantel maar 
daarvoor omdat het afgegraven mengsel wordt gesteund. De slijk kant van het schild bevat de injectie 



 

kanalen langs waar slijk onder grote druk wordt ingespoten in de aan de boren grond. Daardoor daalt 
de permeabiliteit van de grond en bereikt een zeer vloeiende plasticiteit. 
complexe constructie van de draai arm. Ook is een goede controle op een eventuele drainering van de 
grond zodat zettingen vermeden worden.

De eigenlijke afvoer van het grond
mengsel vanzelf omhoog wordt gestuurd. Het komt erop aan om deze opstuwing gecontroleerd te laten 
gebeuren zodat de druk in de graafkamer in stand wordt gehouden. 
geen lucht bevat kan hij geen verstopping van de leid
Daarom wordt soms ongeveer halverwege de spiraal en vloeibaarheid middel of schuim ingespoten 
om luchtbellen te vermijden. Het gebruik van de luchtdruks
het grond-water mengsel een hogere dichtheid dan betonietslijk zodat er minder decompressie van de 
grond is en dus kleinere zettingen.

kanalen langs waar slijk onder grote druk wordt ingespoten in de aan de boren grond. Daardoor daalt 
de permeabiliteit van de grond en bereikt een zeer vloeiende plasticiteit. Dit is nodig vanwege de 
complexe constructie van de draai arm. Ook is een goede controle op een eventuele drainering van de 
grond zodat zettingen vermeden worden. 

De eigenlijke afvoer van het grond-water mengsel gebeurt door een Archimedes spiraal waarla
mengsel vanzelf omhoog wordt gestuurd. Het komt erop aan om deze opstuwing gecontroleerd te laten 
gebeuren zodat de druk in de graafkamer in stand wordt gehouden. Voor zover de Archimedesschroef 
geen lucht bevat kan hij geen verstopping van de leidingen gebeuren en dus geen plotse drukke daling.
Daarom wordt soms ongeveer halverwege de spiraal en vloeibaarheid middel of schuim ingespoten 

Het gebruik van de luchtdruksluis is eigenlijk niet nodig.
ter mengsel een hogere dichtheid dan betonietslijk zodat er minder decompressie van de 

grond is en dus kleinere zettingen. 
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kanalen langs waar slijk onder grote druk wordt ingespoten in de aan de boren grond. Daardoor daalt 
Dit is nodig vanwege de 

complexe constructie van de draai arm. Ook is een goede controle op een eventuele drainering van de 

 

water mengsel gebeurt door een Archimedes spiraal waarlangs het 
mengsel vanzelf omhoog wordt gestuurd. Het komt erop aan om deze opstuwing gecontroleerd te laten 

Voor zover de Archimedesschroef 
ingen gebeuren en dus geen plotse drukke daling. 

Daarom wordt soms ongeveer halverwege de spiraal en vloeibaarheid middel of schuim ingespoten 
eigenlijk niet nodig. Verder heeft 

ter mengsel een hogere dichtheid dan betonietslijk zodat er minder decompressie van de 
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Vergelijking TBM en EPB boormachines 
 

Hydroschild EPB 
Oudste techniek  
Duurder Goedkoper 
Grotere zettingen Kleinere zettingen 
Gronden zonder samenhang Kleiachtige gronden 
Klein vermogen motor boorkop Groot vermogen motor boorkop 
  
 

 

 

  



 

3.7 Waaruit bestaat de bekleding van geboorde tunnels ?
rekenmodel gebruikt men hiervoor ?

Met een gesloten schild geboorde tunnels moeten onmiddellijk achter de druk zone van het schild een 
volmaakt stijve bekleding krijgen. Daarom wordt de bekleding samengesteld uit geprefabriceerde 
betonnen elementen. Men gebruikt daarvoor meestal massieve el
van de onderlinge verbinding, grondsoort en van de wijze van aanbrengen. Het laatste element van een 
ring is een trapeziumvormige sluitsteen, deze laat toe om de ring onder spanning te brengen. De ringen 
worden niet perfect cilindrisch uitgevoerd om 

Men laat het sluit element verspringen. De mechanische verbinding tussen de segmenten gebeurt met 
bouten. Ze zijn niet bedoeld als definitieve verbinding maar wel om de segmenten keurig te kunnen 
plaatsen en om te vermijden dat de ringen afwijkingen vertonen ten opzichte van de gewenste boord 
as. Verder dienen ze ook om de waterdichtingen dicht te drukken en 
opbouwen van de ring. 

De wateren afdichting tussen de segmenten gebeurt met soepele ringen en neopreen afdichtingen 
aangebracht in uitsparingen voorzien in de kopse zijde van de prefab elementen. De kopse zijde van de 
volgende ring elementen hebben een holle uitsparing die in de nok past. 

Waaruit bestaat de bekleding van geboorde tunnels ? Welke schematisering en type van 
rekenmodel gebruikt men hiervoor ? 

Met een gesloten schild geboorde tunnels moeten onmiddellijk achter de druk zone van het schild een 
volmaakt stijve bekleding krijgen. Daarom wordt de bekleding samengesteld uit geprefabriceerde 
betonnen elementen. Men gebruikt daarvoor meestal massieve elementen, hun sterkte en meestal af 
van de onderlinge verbinding, grondsoort en van de wijze van aanbrengen. Het laatste element van een 
ring is een trapeziumvormige sluitsteen, deze laat toe om de ring onder spanning te brengen. De ringen 

ct cilindrisch uitgevoerd om krom boren en toe te laten. 

Men laat het sluit element verspringen. De mechanische verbinding tussen de segmenten gebeurt met 
Ze zijn niet bedoeld als definitieve verbinding maar wel om de segmenten keurig te kunnen 

plaatsen en om te vermijden dat de ringen afwijkingen vertonen ten opzichte van de gewenste boord 
as. Verder dienen ze ook om de waterdichtingen dicht te drukken en om stabiliteit te geven tijdens het 

De wateren afdichting tussen de segmenten gebeurt met soepele ringen en neopreen afdichtingen 
aangebracht in uitsparingen voorzien in de kopse zijde van de prefab elementen. De kopse zijde van de 
volgende ring elementen hebben een holle uitsparing die in de nok past.  
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ring is een trapeziumvormige sluitsteen, deze laat toe om de ring onder spanning te brengen. De ringen 

 

Men laat het sluit element verspringen. De mechanische verbinding tussen de segmenten gebeurt met 
Ze zijn niet bedoeld als definitieve verbinding maar wel om de segmenten keurig te kunnen 
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De wateren afdichting tussen de segmenten gebeurt met soepele ringen en neopreen afdichtingen 
aangebracht in uitsparingen voorzien in de kopse zijde van de prefab elementen. De kopse zijde van de 

 



 

Verder worden er nog multiplex plaatjes tussen de ringen geplaatst om hogere lokale spanningen in 
het beton te vermijden. 

Men kan de bekleding beschouwen als een stijve constructi
veronderstellingen kan maken: 

• De bekleding is een elastische structuur
• De omringende grond is een elastisch lichaam

• De belastingen op de bekleding zijn symmetrisch tegenover het verticale symmetrie vlak

Volgens Duddcëck kan men voor
grond en de structuur door middel van veer

De veerkarakteristiek van het medium waarin de ringen zich bevinden verschilt met de gron
ook met de plaats op de ring. Ofwel wordt er geen verende eigenschap aangenomen voor het bovenste 
deel ( middelpunthoek 90° ) ofwel een veerstijfheid die slechts de helft is van de rest van het medium. 
De veren hebben geen tangentiële stijfheid, 
omdat die tijdens het boorproces wordt vernietigd door de schildstaartinjectie en door de convergentie. 
Een zeer slappe grond kan men de tangentiële component wel niet verwaarlozen.

Verder worden er nog multiplex plaatjes tussen de ringen geplaatst om hogere lokale spanningen in 

Men kan de bekleding beschouwen als een stijve constructie zodat men de volgende 

De bekleding is een elastische structuur 
De omringende grond is een elastisch lichaam 

De belastingen op de bekleding zijn symmetrisch tegenover het verticale symmetrie vlak

Volgens Duddcëck kan men voor de schild methode ook rekening houden met een reactie tussen de 
grond en de structuur door middel van veer gemodelleerd. In onderstaande figuur is dit weergegeven.

karakteristiek van het medium waarin de ringen zich bevinden verschilt met de gron
ook met de plaats op de ring. Ofwel wordt er geen verende eigenschap aangenomen voor het bovenste 
deel ( middelpunthoek 90° ) ofwel een veerstijfheid die slechts de helft is van de rest van het medium. 
De veren hebben geen tangentiële stijfheid, men beschouwt dus geen tangentiële druk component 
omdat die tijdens het boorproces wordt vernietigd door de schildstaartinjectie en door de convergentie. 
Een zeer slappe grond kan men de tangentiële component wel niet verwaarlozen. 
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In de onderstaande figuur is getoond dat de betonnen ring bestaat uit aan elkaar gekoppelde segmenten 
verbonden met rotaties stijve veren en scharnierpunten. Deze brengen enkel dwarskrachten en 
normaalkrachten over. In het echt kan de verbinding ook beperkte buigende momenten ove
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r is getoond dat de betonnen ring bestaat uit aan elkaar gekoppelde segmenten 
verbonden met rotaties stijve veren en scharnierpunten. Deze brengen enkel dwarskrachten en 

In het echt kan de verbinding ook beperkte buigende momenten overdragen. 



 

3.8 Welke factoren bepalen de zettingen ter hoogte van het maaiveld bij het boren van tunnels met 
de schildmethode ? Hoe beheerst men de zettingen ?

Beide boren van tunnels in dit rotsachtige grond ontstaat een verstoring van de spanningstoestand
steeds aanleiding geeft tot zettingen aan het bovenvlak. De zone die beïnvloed wordt is aangeduid op 
onderstaande figuur. 

 

De toelaatbare zitting is sterk afhankelijk van de bebouwing aan de oppervlakte. De zettingen zijn te 
wijten aan: 

• Elastische en plastische vervorming van de grond ten gevolge van herverdeling van de 
spanningen tijdens het boren

• Overmatige uitgraving doordat bijvoorbeeld onvoldoende tegendruk wordt gegeven bij een 
hydroschild 

• Onvoldoende of overmatige boor front druk of schild 
• Samendrukking en consolidatie van de grond te wijten aan wrijving tussen het boorschild en 

de grond 
• Onvoldoende grond aanvulling op de tunnel en dus onvoldoende gewelf vorming boven de 

tunnel 
• Door inloop van water 

• samendrukking en vervorming va

Volgens Peck kan men aannemen dat de vorm van zettingstrog aan het maaiveld overeenstemt met een 
normale waarschijnlijkheids curve.

De zettingen worden dan uitgedrukt in functie van de maximale zetti
door het midden van de tunnel cirkel. De inhoud van bezettingstroepen kan worden uitgedrukt als 
percentage van het theoretisch volume van de doorsnede van de uitgraving. Dit percentage is trouwens 
een bruikbare beoordeling voor het verlies aan grondmassa. Men kan aannemen dat het volume van 
zettingstrog Vs precies gelijk is aan het volume verschil tussen de stalen mantel van de TBM en de 
omtrek van de bekleding. Maar de eerder vermelde oorzaken van de zettingen hebben ook
invloed. Men kan ook goede resultaten bekomen door aan te nemen dat
uitgravingsvolume van de tunnel ( meestal slechts maximaal 0.5 % volume verlies gevraagd, 0.2 % 
mogelijk ) 
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Samendrukking en consolidatie van de grond te wijten aan wrijving tussen het boorschild en 

Onvoldoende grond aanvulling op de tunnel en dus onvoldoende gewelf vorming boven de 

samendrukking en vervorming van de tunnel wat door extra bovenbelasting op de tunnel

Volgens Peck kan men aannemen dat de vorm van zettingstrog aan het maaiveld overeenstemt met een 
normale waarschijnlijkheids curve. 

 

De zettingen worden dan uitgedrukt in functie van de maximale zettingen en de afstand tot de verticale 
door het midden van de tunnel cirkel. De inhoud van bezettingstroepen kan worden uitgedrukt als 
percentage van het theoretisch volume van de doorsnede van de uitgraving. Dit percentage is trouwens 
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omtrek van de bekleding. Maar de eerder vermelde oorzaken van de zettingen hebben ook
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Welke factoren bepalen de zettingen ter hoogte van het maaiveld bij het boren van tunnels met 

Beide boren van tunnels in dit rotsachtige grond ontstaat een verstoring van de spanningstoestand die 
steeds aanleiding geeft tot zettingen aan het bovenvlak. De zone die beïnvloed wordt is aangeduid op 

De toelaatbare zitting is sterk afhankelijk van de bebouwing aan de oppervlakte. De zettingen zijn te 

plastische vervorming van de grond ten gevolge van herverdeling van de 

Overmatige uitgraving doordat bijvoorbeeld onvoldoende tegendruk wordt gegeven bij een 

Samendrukking en consolidatie van de grond te wijten aan wrijving tussen het boorschild en 

Onvoldoende grond aanvulling op de tunnel en dus onvoldoende gewelf vorming boven de 

n de tunnel wat door extra bovenbelasting op de tunnel 

Volgens Peck kan men aannemen dat de vorm van zettingstrog aan het maaiveld overeenstemt met een 

ngen en de afstand tot de verticale 
door het midden van de tunnel cirkel. De inhoud van bezettingstroepen kan worden uitgedrukt als 
percentage van het theoretisch volume van de doorsnede van de uitgraving. Dit percentage is trouwens 

ng voor het verlies aan grondmassa. Men kan aannemen dat het volume van 
precies gelijk is aan het volume verschil tussen de stalen mantel van de TBM en de 

omtrek van de bekleding. Maar de eerder vermelde oorzaken van de zettingen hebben ook hun 
gelijk is aan 1 % van het 

uitgravingsvolume van de tunnel ( meestal slechts maximaal 0.5 % volume verlies gevraagd, 0.2 % 



 

Indien twee parallelle tunnels op relatief korte afstand van elkaar worden geboord zullen de zettingen 
te wijten aan de tweede tunnel beïnvloed worden door de decompressie van de grond ten gevolge van 
de eerste tunnel. Er is dan een groter volume verlies bij de tweede tunnel, hoe kleiner de onderlinge 
afstand hoe groter de totale zettingen.

 

  

 

Indien twee parallelle tunnels op relatief korte afstand van elkaar worden geboord zullen de zettingen 
te wijten aan de tweede tunnel beïnvloed worden door de decompressie van de grond ten gevolge van 

n een groter volume verlies bij de tweede tunnel, hoe kleiner de onderlinge 
afstand hoe groter de totale zettingen. 
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Indien twee parallelle tunnels op relatief korte afstand van elkaar worden geboord zullen de zettingen 
te wijten aan de tweede tunnel beïnvloed worden door de decompressie van de grond ten gevolge van 

n een groter volume verlies bij de tweede tunnel, hoe kleiner de onderlinge 



 

3.9 Leg uit welke stabilisatie dient te gebeuren bij de aanvang van een schildboring.

Bij het boren met een boorschild vertrekt men meestal vanuit een vertrekschacht. De wanden van deze 
schacht bestaan uit beton, bij de aanvang van de boring kan men deze landen niet straffeloos 
doorboren. Grond en water zullen de schacht binnenstromen daaro
geïnjecteerd met een sterkte verlenen injectiemateriaal ( bijvoorbeeld cementgrout) en in de zone 
daarboven een verder afgelegen met betoniet. Men vormt op die manier een weerstandbiedend massief 
achter de wand dat instaat is een gewelfd te vormen. De daarboven en daarachter gelegen zone wordt 
zoveel mogelijk waterdicht gemaakt pas daarna wordt een gat geboord in de wand van de vertrekt op 
het schild tot de aan de borengrond te brengen. Buiten dit massief dient een bemaling u
worden tijdens de startfase van de schildboring.
doorboren van het vertrek massief gegeven.

Het linkerdeel is bepalend indien de sterkte van de afdichting ring ( brilwand) voldoende is om de 
grond waterdruk te weerstaan. In het eerste deel heeft men de toestand waarin hoge waterdruk op de 
ingang staat en de sterkte van de afdichting zijn in wellicht niet voldoende is om die druk te weerstaan. 
Over een zekere lengte van de tunnel is een bekledi
noodzakelijk.  

 

  

Leg uit welke stabilisatie dient te gebeuren bij de aanvang van een schildboring.

Bij het boren met een boorschild vertrekt men meestal vanuit een vertrekschacht. De wanden van deze 
schacht bestaan uit beton, bij de aanvang van de boring kan men deze landen niet straffeloos 
doorboren. Grond en water zullen de schacht binnenstromen daarom wordt de grond achter de band 
geïnjecteerd met een sterkte verlenen injectiemateriaal ( bijvoorbeeld cementgrout) en in de zone 
daarboven een verder afgelegen met betoniet. Men vormt op die manier een weerstandbiedend massief 

s een gewelfd te vormen. De daarboven en daarachter gelegen zone wordt 
zoveel mogelijk waterdicht gemaakt pas daarna wordt een gat geboord in de wand van de vertrekt op 
het schild tot de aan de borengrond te brengen. Buiten dit massief dient een bemaling u
worden tijdens de startfase van de schildboring. In de onderstaande figuur zijn twee stadia van de 
doorboren van het vertrek massief gegeven. 

Het linkerdeel is bepalend indien de sterkte van de afdichting ring ( brilwand) voldoende is om de 
grond waterdruk te weerstaan. In het eerste deel heeft men de toestand waarin hoge waterdruk op de 
ingang staat en de sterkte van de afdichting zijn in wellicht niet voldoende is om die druk te weerstaan. 
Over een zekere lengte van de tunnel is een bekleding met segmenten omgeven door injectie mortel 
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zoveel mogelijk waterdicht gemaakt pas daarna wordt een gat geboord in de wand van de vertrekt op 
het schild tot de aan de borengrond te brengen. Buiten dit massief dient een bemaling uitgevoerd te 

In de onderstaande figuur zijn twee stadia van de 

 

Het linkerdeel is bepalend indien de sterkte van de afdichting ring ( brilwand) voldoende is om de 
grond waterdruk te weerstaan. In het eerste deel heeft men de toestand waarin hoge waterdruk op de 
ingang staat en de sterkte van de afdichting zijn in wellicht niet voldoende is om die druk te weerstaan. 

ng met segmenten omgeven door injectie mortel 



 

3.10 Welke soorten verluchtingssystemen voor tunnels kent U ?

Langsverluchting 
Langse ventilatie gebeurt door aanzuiging vanuit een tunnel uiteinde of door een opening boven het 
tunnel hoofd. De afvoer gebeurt doorheen de tunnelschacht door in langse richting opgestelde 
ventilatoren. Het gebruik van langse verluchting is beperkt tot de aanvaardbare waarden van de lucht 
snelheid. Deze moet beperkt worden om het verkeer niet al te veel te hinderen ( 8
tunnels ) door opwaaien van papieren bladeren en stof.

Dwarsverluchting 
Een dwarse uitlaat opening onderaan de tunnel stuurt verse lucht naar binnen terwijl bovenaan de 
vervuilde lucht wordt afgezogen. Dit gebeurt op regelmatige punten 
Het bouwen van tussenliggende verluchting schachten is wel duur.

Welke soorten verluchtingssystemen voor tunnels kent U ? 

Langse ventilatie gebeurt door aanzuiging vanuit een tunnel uiteinde of door een opening boven het 
voer gebeurt doorheen de tunnelschacht door in langse richting opgestelde 

ventilatoren. Het gebruik van langse verluchting is beperkt tot de aanvaardbare waarden van de lucht 
snelheid. Deze moet beperkt worden om het verkeer niet al te veel te hinderen ( 8 
tunnels ) door opwaaien van papieren bladeren en stof. 

 

Een dwarse uitlaat opening onderaan de tunnel stuurt verse lucht naar binnen terwijl bovenaan de 
vervuilde lucht wordt afgezogen. Dit gebeurt op regelmatige punten langsheen de lengte van de tunnel. 
Het bouwen van tussenliggende verluchting schachten is wel duur. 
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Langse ventilatie gebeurt door aanzuiging vanuit een tunnel uiteinde of door een opening boven het 
voer gebeurt doorheen de tunnelschacht door in langse richting opgestelde 

ventilatoren. Het gebruik van langse verluchting is beperkt tot de aanvaardbare waarden van de lucht 
 à 10 m/s in weg 

Een dwarse uitlaat opening onderaan de tunnel stuurt verse lucht naar binnen terwijl bovenaan de 
langsheen de lengte van de tunnel. 



 

Semi-transversale verluchting 
De verse lucht wordt geleverd door
door de tunnelschacht afgevoerd ( geen afzonderlijk afleidingskanaal ). Men kan ook precies het 
omgekeerde uitvoeren. 

Langse ventilatie werd vroeger vooral gebruikt bij korte tunnels, tegenwoordig kan men met boosters 
tunnels met een lengte tot 2 km met langse ventilatie ver
en 4 km wordt langse ventilatie met boosters met elektrostatische precipitatoren
lengtes kan langse ventilatie worden gecombineerd met verticale schachten,

Semi dwarse ventilatie is minder verkeerd afhankelijk en wordt toegepast wanneer de tunnel te lang is 
voor traditionele ventilatie. Ze wordt veel toegepast maar is ook de duurste, zo wordt soms gebruikt 
om veiligheidsredenen. De lengte is in principe onbeperkt.

Het benodigde debuut aan verse lucht wordt afgeleid uit de emissie van de koolstofdioxide door de 
voertuigen. Dit is afhankelijk van het aandeel vrachtverkeer en de helling van de tunnel. Het steile 
helling kan een grote toename in uitlaatgassen opleveren.

Benodigde ventilatie van spoortunnels
De luchtverversing van sporters is hoofdzakelijk te wijten aan stikstof concentraties en aan de 
opwarming door het piston effect.

                                                      
1 Een ionisator of ionizer is een apparaat dat 
elektrische lading aanbrengt en zo 
ook gebruikt bij het reinigen van uitlaatgassen en het ontstoffen van lucht in l
spreekt men meestal van een elektrostatische precipitator

 

 
se lucht wordt geleverd door volledige dwarse verluchting maar de vervuilde lucht wordt 

afgevoerd ( geen afzonderlijk afleidingskanaal ). Men kan ook precies het 

 

Langse ventilatie werd vroeger vooral gebruikt bij korte tunnels, tegenwoordig kan men met boosters 
tunnels met een lengte tot 2 km met langse ventilatie verluchten. Voor tunnel lekt dus tussen de 2 km 
en 4 km wordt langse ventilatie met boosters met elektrostatische precipitatoren1. Voor nog grotere 
lengtes kan langse ventilatie worden gecombineerd met verticale schachten, precipitatoren en boosters.

rse ventilatie is minder verkeerd afhankelijk en wordt toegepast wanneer de tunnel te lang is 
voor traditionele ventilatie. Ze wordt veel toegepast maar is ook de duurste, zo wordt soms gebruikt 
om veiligheidsredenen. De lengte is in principe onbeperkt. 
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enodigde ventilatie van spoortunnels 
De luchtverversing van sporters is hoofdzakelijk te wijten aan stikstof concentraties en aan de 
opwarming door het piston effect. 

              
Een ionisator of ionizer is een apparaat dat moleculen ioniseert, dat wil zeggen op deeltjes een 

en zo het aantal stofdeeltjes in de lucht vermindert. Het principe wordt 
ook gebruikt bij het reinigen van uitlaatgassen en het ontstoffen van lucht in lange 

elektrostatische precipitator. 
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