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1.1.RISICO,
Aanoverlaat-endoorlaatopeningenvanwaterbouwkundige
werkenzoalssluizen,stuiren,bruggen,duikers,ens.moetenzodanigeafmetingenwordengegevendatzoweldenormaalvoorkomendedebietenaisdesporadischehogeafvoerenopveiligewijzehetkunstwerkkunnenpasseren.Koetenkunstwerkenechterookopdeslechtszeldenvoorkomendeuitzonderlijkhogedebietenwordengedimensioneerd?
Moeteendijkwordenaangelegd,eensluisgebouwd,enz.
danbijdedimensioneringvandiewerkendekansberekenen
dieerbestaatdatzeonderexceptioneleomstandigheden
infunctietekortschieten,metalsgevolgschadeaan
b.v.gewassenofgoederen.Extrabouwkostenomeenduiker
eenzodanigecapaciteittegevendatookovertolligwater
vanbijzonderzwarebuienzondervertragingwordtafgevoerd,zijndanpasverantwoord indiendaartegenovereen
voordeelkanwordengesteld:b.v.minderschadealsgevolgvaninundaties.
ontleend aanFloodFlows
Intabel1opgenomencij:
vanüazen, wo:?dtdeuitwerkingvaneendergelijkprobleem
geïllustreerd.
Eenoverlaatmeteencapaciteitvan1700cfs(43m3/sec.)
loopt 5%kanseengroterdebiettemoetenverwerken(herhalingstijd 20j,)„Alsgevolgvanditrisicokaneen
jaarlijkse schadewordenberekendvan $ 10.000,--Hen
Tabel1.
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heeftnuookdebouwkostenbecijferdvooralternatieveoplossingenmeteengrotere capaciteit.Uiteenvergelijk

2.
blijkteenoverlaatmeteencapaciteitvan2300cfseconomischhetmeestgunstigtezijn.
Hetprobleemkanzichookalsvolgtvoordoen.Eenkunstwerk
moetgedurende50jaareenfunctievervullenengedurende
dietijdwilmengeengroterrisicoopverlorengaanlopen
dan20$.DeherhalingstijdTvanhetvernielendeevenement
kanmetonderstaande (vereenvoudigde)formulewordenbepaald.

T=r ( £ - |)

(1)

Hierinis u deoverschrijdingskansindekomende r jaar,
Inbovenstaandgevaldus:
I=50 ( Q - ~ -i)-225jaar.
Inderegelbeschiktmennietovervoldoendenauwkeurigegegevensomkostenvergelijkingenalshierbovenbesprokenuit
tewerken.Invelegevallen steltmendenormentenaanzien
vandeteaanvaardenrisico'sendustenaanzienvandeaan
tehoudenherhalingstijdnaarinzichtenervaring.DewaardevanTzegtonsniets:weldematevanrisico,diegedurendeeenbepaald,voormensenoverzienbaar,tijdsbestek
wordtgelopen, i,±eVemelsfelder (17).
Probleemvan:uitTafleidenvanmaatgevendeafvoer,ligt
opgebiedvandehydrologie.
Opmerking:Letterlijkgenomenbestaaterdusgeenmaximum
afvoer.VolgensRuff(Irans.ASCB 1941):
"Thelargestfloodpossibleisaflood solarge
thatthechanceofitsbeingexceededisno
greaterthanthehazardsnormaltoallofman's
activities".
Afleiding (1):
Waarschijnlijkheidvanoptredens 1xingemiddeldIjaar.
Kansvanoptredeninkomendejaar:1
1
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Nuisinhetalgemeen:
u ietskleinerdan•=(inonsvoorbeeld:0,20—^:rrr).
en r-1 ietskleinerdan r.
r—11 - zondergrotefout^r^-5-testellen
Daarom: —r--—
(voorbeeld:0,54).
Uit (2) volgtindatgeval (1).
1.2.IEERSLAGENAFVOER.
Debietineenafvoervaneennatuurlijk stroomgebiedafhankelijkvan:
1— oppervlakteAvanhetstroomgebied,bovenstroomsvanhet
meetpuntgelegen.Degroottehiervanvasttestellenaan
dehandvankaartenwaaropwaterscheidingen enanderebegrenzingenvaneenstroomgebiedkunnenwordenafgelezen.
Indiengeenkaartendandewaterscheidinginhetterrein
opzoeken,opmeteneninkaartbrengen.Dewaterscheiding
behoeftinheuvelachtigedoorlatendegrondennietsamen
tevallenmettopografische scheidingslijn.
2— hetdeelvanderegenintensiteitidatoverdegrondnaar
dewaterloop endandaarlangsverdertotafstromingkomt.
Overtolligeneerslag,neerslagsurplus(rainfallexcess).
Tijdensneerslagvindthetvolgendeplaats(ziefig.2.1,ontleendaan 3)•
-bevochtigingvanopslagenvegetatie (interceptie)
-regenzaktweginspletenenporiënvandegrond.Verloop
naartijdalsbijvochtopnamekrommebijinfiltrometer.Na
verloopvantijdkleinere "stationaire"vochtopname.
-indegronddringendwater,aangeduidmetinfiltration,bevochtigtvooreendeeldegrondenzaktvooreendeelinde
bodemnaarhetgrondwater.Vormtzichtijdelijkeenschijnspiegel,danverplaatst eendeelvanindegronddringend
waterzichmeerinhorizontalerichtingdoordebovenste
aardlagennaai"laaggelegenterreindelen (interflow).
-aangroeienvanplassentotovergrondvlakliggendewaterlaag,
welkenaarlagereterreindelenafvloeit(surface-detention,
overland flow),
-overdebodemindewaterloopterechtgekomendeelderneer-

4.
slag=oppervlakte-afvoer (surfacerunoff),
-grondwaterafstroming - deelvanneerslag
afvoerterechtgekomen.Grondwaterinoeverland eninterflowkomenspoedignaaanvangbuitotafstroming.Het
overgrotedeelvaningrondgedrongenneerslagkomtechtervertraagd totafstroming.G-rond
waterafstroming;droogweerafvoer (baseflow),
--deelvanneerslaginbeddingvangezwollenafvoer,
-deelvanneerslagverdamptvannatteoppervlakten.
Infig.2.2verloopgetekendvanafvoerdebietvanexperimenteelneerslaggebiedmetpndoprlatendevlakkebodem.Oppervlakte=A„
Attentie;in.ongelseenhedenstelselisacreinchperhour=
1,008cub.ft.persec,zodatindiagrammenneerslag-enafvoerdebietenmetdezelfdeschaalwordt
aangeduid.
NatijdTckomtalleopaf
voergebiedvallendeneerslagtot
afstroming.Ni
ennoemtTctimeofconcentration=looptijd.
OokTc=Te,timeofequilibrium:neerslagdebietenafvoerdebietzijnevengrootgeworden.
OppervlakteABC=hoeveelheidwatergedurendedebuiover
grondverspreid (surfacedetention).NatijdThoudtregen
op,waarnaditwaterverderblijftafvloeien.Zichvertragendprocesdoordunnerwordenvanlaagwater.Ishetoppervlakzeerruwofb.v.afgedektmetgrinddanprocesvansamenstromen enafvloeienvertraagt (bloklijn).
Fig.2.2noemtmeneenQ-tdiagramofafvoerverlooplijn
(hydrograph).
Infig.2.3af
voerprocesvannj|tuujNlJ^kneerslaggebiedvan
geringeafmetingen.Doorbevochtigenvanvegetatie,wegzakkeningrond enverdampen,komtslechtseendeelvanneerslagtotafstromen.Bijvlakkebodem,afstromingvolgens
lijn1.Samenstromenonderbrokendoorophouxlenregennatijd
T,waarnaleeglopenbegint.InditgevalTc=T.Gestippeld:
voortzettingingevalregenblijftaanhouden.Te=weer:time
ofequilibrium,overtolligneerslagdebiet=afvoerdebietbij
voortgezetteregen.Wegensruwoppervlakpiasvormingenz.
samenstromenvolgenslijn2.Naophoudenvanregen,verder
oplopenvanQalsgevolgvannogaanstromenvanafvoeruit
verderafgelegengebiedsdelen.Grootsteafvoertreedtnuop
naneerslagperiode.Tp=timeofpeak.NatijdTbbuigpunt
indeaflooplijn.Bijsamenstromenenleeglopenneemtop
dattijdstipdelaatsteingroottedeoverhand.
Vormvaneenafvoerverlooplijnvaneennatuurlijkafvoergebiedbepaalddoor:
â•groottevanstroomgebied.
Alsgevolgvanlangerwordenafvoerwegbijgroterestroomgebieden,detopdebietenvandezerelatieflagerdanvan
kleinere.Uitfiguur2.4blijktstroomgebiedmet4xgroteroppervlakte slechtstweemaalgroterpiekdebiettege-

ven.
Inverband,metkorteretijdvansamenstromen,korteheftigebuienmaatgevendvoorkleineafvoergebieden(stedelijkeontwatering,drainagevanvliegvelden).Bijgroteregebiedengaanduurenuitgestrektheidvandebuitellen.
b.degrond.
Bijdikkedoorlatendeaardlagenneerslagdeelsofgeheel
ondergrondsafvloeiend.Traagverlopend,zodatgeenheftige fluctuatiesindebiettotgevolghebbend,langere
tijdvanafvloeiingveroorzaakttevensmeerverliesdoor
verdampingenopnamedoorvegetatie.
Terrassen,bas.sins,plantbedden,vorenensoortgelijkeprofileringenalsmedeploegen,eggen,enz.bevorderlijkvoor
vertraagdeafvloeiingvanoppervlaktewater.Opslagvanregenalsgrondwater.
Houtaankappen,ontbossingen,afgeoogsteveldendaarentegenveroorzakersvanbandjirs.Idemhogegrondwaterstandenveroorzaaktdoorvoorafgaandeneerslagofbevloeiing.
c.de.vormenhoogteliggingvanhetneerslaggebied.
Innagenoegcirkelvormigneerslaggebiedmetradiaaltoestromendeafvoeren,steiloplopendeafvoerlijnteverwachtendoornagenoeggelijktijdige samenstromingvan
zijrivieren.Inlanggerektedaarentegenvertragingdoor
langeaanvoerweg.Vallenstroomrichtingrivier,enwindrichtingaanvoerendebuisamen,dansteileoploopteverwachtene Ingebergten,tegenbergwandenenophoogvlakten
doorgaanszeerhogeintensiteiten.
d.deterreinhelling.
Vooralvaninvloedbijkleineopvanggebieden,daarvande
korteafstroomtijdeengrootdeelnodigisvoorporiënvulling,envormingvanplassen,enwaterlaagdietotafstromingmoetkomen.
£• d^icjjjAeid yan^Jiet it
^.^^T^^^^^J-A^^JPP.F-PIkt.
Deinvloedhiervanophetafvoerregiemafhankelijkvan
terreinhelling.Invlakterreinbiedteenuitvoerignetwerkvanwaterlopeneengroteberging.Inhellendeterreinendaarentegen snelleafvoeruithetopvanggebied.
f.de_Jl§JLliniLJ3n,„„caEâCJ-Ae_it_vanhet_hoofda;fvoer^xst_eeia.Hellingvanhetterreinenverhangvandeafvoerdirect
vaninvloedopdestroomsnelheid.Doorsnelleafstroming
steiloplopendeafvoerlijn.
1.3.METHODENVOORHBTBEREKENEN7AIMAATGEVENDEAFVOEREN.
Onderzoeknaarverband tussenneerslagenafvoeraanvankelijkbemoeilijktdoorontbrekenvanwaarnemingenwaaruit
afzonderlijkeinvloedvanbovengenoemdefactorenwasvast
testellen.
Teneindetevoorzienindegrotebehoefteaanformulesvoor
hetvaststellenvanmaatgevende afvoeren,doorgrootaantal
onderzoekersrekenmethodenontwikkeld,veelalgebaseerdop

regenwaarnemingen endebietmetingeninplaatselijkeafvoeren.
hebbenveelaldealgemenevorm:
m
=bA

(3)

waarin:
Q=piekdebiet,indebeschouwdewaterloop,
b=eencoëfficiëntwaarinverschillendebijzonderhedenvan
vorm,geaardheid,enz,vanhetstroomgebiedtotgelding
moetenkomen,
A=oppervlaktevanhetstroomgebied,en
in=0,5, 0,8 of 0,85 alnaardeinzichtenvande
auteursvandeformule.
Vooranderetj^penempirischeformuleszieb.v,(1).
Veelgebruiktvoorberekenenvanbruggen,duikers,rioleringen;inhetalgemeenkleinereafvoergebieden.Hebbenhun
tijdgehad.
De_rationelemethode.
Naamontstaanalstegenstellingtotbovenbesprokenempirischeformules.Vorigeeeuwreedszeerveelgebruiktvoor
afvoerberekeningenvanstedelijkegebieden,kleinerdan
1500ha (rioleringen).
Q=GiA

--- (4)

debiet,waarmedeinprojectrekening))
dezelfdeeenheden
tehouden,
gebruikenvoor
ï = regenintensiteit,
lengteentijdi
A= oppervlakte stroomgebied,
C= eencoëfficiënt afhankelijkvandoorlatendheidvande
bodem,hellingvanhetterreinendebegroeiing.
In1918doorRamserzesstroomgebiedjes (agriculturalareas)
inTennesseebestudeerd.G-roottevariërendvan0,5 tot45ha
DeperiodedatQaanzweltvan0totmax.looptijdTcgenoemd,infig.2.3» Tp timeofpeak.
Inverbandmetnogtebesprekenrelatietussenregenintensiteitienregenduur,deafvoervaneenopvanggebiedhet
grootstverondgrgteld,indienTregen=Tp (timeofpeak).
Ingevalvaneengebieddelengtevandehoofdafvoerkan
wordengemetenendeverhangenindeopeenvolgendestrekkingenberekend,danlooptijdTcvanhetafstromendewater
metstromingsformulesteschatten.
DoorKirpichwerd empirischhetvolgendeverbandhiervoor
bepaald (zie
0,77
- (5)
waarin: K=

7.
-Tcinminutens
-L=lengte (inm.)vandeweg,diewatervanverstepunt
moetafleggen,
-H=hoogteverschil (inm.)tussenverstepuntenpuntvan
afvoer (formuleinfiguurgeldtvoor ft/sec).
Dezeformuleopgesteldvoorkleinecomplexenlandbouwgrondenmetslechtdoorlatendebodem,eninhellendterrein.
Aandehandvanmetingeninafvoeren,delijnvoorhogere
waardenvanTcenKdoorgetrokkendoorDept.vanPublieke
WerkenvanCalifornie(7).
RamsersteldedevolgendewaardenvoorC (tabel2):
(uitRoe,Ayres)
Tabel2.
bodembestemming

helling

C

bouwland

5
10

10
30

0,60
0,72

weiden

5
10

10
30

0,36
0,42

bos

510-

10
30

0,18
0,21

VoormeervlakkegebiedengeeftBernard:C=1-(
Voorci,
3«
••],o2enc^zieta.be!

Cl

+

"5

Tabel3topografie:
vlakland
zwakgolvendland
heuvelachtigmethellingen3-5$
bodem:
ondoorlatendeklei
kleiigtotlemigebodem
zandigleem

0,30
0,20
0,10
°2
0,10
0,20
0,40

begroeiing:
weideenbouwland
bebost

0,10
0,20

°1

Gegevensintabellen2en3empirischbepaald (benamingmethodedusmisleidend),zodathet ^gemiddelden1'zijn,slechts
geldigvoornormaleomstandigheden.

(Uit7)
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Bijberekenenvanmaatgevendeafvoernualsvolgttewerk
gaan:
A opmetenuitkaart,
G kiezenuittabellen,
Tc berekenenuit5ofschattenuitkaartgegevens,
Uitgegevensoverfrequentievanoptredenvan
buienenverbandtussenbuiduurenintensiteit,de
regenintensiteitvaststellen,behorendebijTcen
degesteldenormtenaanzienvantelopenkans
vanschadeofverlies (hiernanogtebespreken).
Attentie:deaannamedatmaatgevendeafvoeralleenzal
optredenalsTregen=Tc,gaatbijkleinestroomgebieden(b.v.voorberekeningvanrioolnetten)nietaltijd
op:gevolgvanhetfeitdatkortdurenderegenseenhoge
intensiteitkunnenhebben.Ziefig.3=2.
-lijn (1);afvoerverloopbijneerslagi,bereiktQ,
naTe.
,
-lijn (2);afvoerverloopbijbuiduurT metintensiteitip.LooptoptotA,waarnaleeglopen
QA>Qf.
Verklaringverloop(2):
-duurvanregennietvaninvloedopTc:dezeuitsluitendafhankelijkvanfysischeeigenschappenbassin.
i«

±2

-verhouding ~~-~*— en 7;—-= 0.
Derationelerekenmethodeiseenvoudigenhandigvoorde
ontwerperdieoverweinigofgeenhydrologischegegevensvan
hetobjectinkwestiebeschikt.Deverkregenresultatenzijn
echterweinigbetrouwbaar.Toegepastopb.v.led.afvoergebiedenkrijgtmenveeltehogeuitkomsten.Daaromformule
vanKirpichnietgeschiktteachtenvoorvlakketerreinen
engebiedenmetoverwegendgrondwaterafvoer.BruikbaarheidsgrenstotbassinsmetA=15-20km2i.v.m.onjuisteveronderstellingt.a.v.:Tc=Tregen=Tpiek.
Menontkomtvaaknietaandenoodzaakgebruiktemakenvan
dezerekenmethode.Verfijningenuitgedachtdooro.a.ASCJJ]
metgebruikmakingvandiagrammen,meeruitgebreidetabellen,
ofCinformulevorm;ookkeuzeuitmeerdereformulesvoor
Tc (1,8).Voorgroteregebiedenrekenmethodebedachtdoor
invoerenvantime-contouranalyses(1).
Auteursvanwerkenoverhydrologie sceptischt.a.v.rationelemethode:keuzevanCallesbeheersendefactor,ongeachtwelkeverfijningenmeninderekenmethodewiltoepassen.Voorafvoerberekeningstedelijkegebieden,wegensgroot
percentageondoorlatend oppervlakenbegrenzingafvoermogelijkhedeninbuizensystemen,bruikbaargeacht.
ISP.aliSS..JJ&Lfiaat£evend_e ajfypjejr
JL^£S_8t^jL^2^sciie_^eg^.n
Uitdebietwaarnemingen,zonderonderbrekingoverlangeperiodevoortgezet.Dewijzewaaropdezegegevenswordenverwerkt,wordtindemeesteboekenoverhydrologiebesproken.

Hetonderzoekresulteertingrafiekenwaarvaneenin
fig.3«3staatafgebeeld (ontleendaan 5).Uitditdiagram,
opz.g.waarschijnlijkheidspapier uitgezet,isaftelezen,
hetoptredenvanextremeafvoerennaargrootteenfrequentie
vanvoorkomen.
Hetdebietvoorspellendatkanvoorkomenindekomendeperiodewaarvandeduurgelijkisaandiewelkedegegevens
vanhetdiagramleverden,,isreedsriskant.Ditblijktb.v.
uitdetoenemendespreidingvandepuntenvandewaargenomenhoogstetoppeninfig.3-1•Indienduurvanwaarnemingsperiodenwaaropdiagramgebaseerdbeperkt,dangenoodzaakt
teextrapoleren.Opdezewijzeverkregenrekengegevensweinig
betrouwbaarteachten.
o
u

BerekenenvaiiJioge_._j£voerennietbehuljD..jvari_d^_]mi^h^.rpj;
graph.
Onderat/mfvanpar.1.2genoemdenatuurlijkebijzonderhedenvaneenafvoergebiedmanifesterenzichinhetafstromingsprocesvanhetovertolligneerslagnagenoegalsconstantefactoren:dusnietbeïnvloeddoorintensiteitvande
bui.Ditfeitteconstaterenuitdevormvanafvoerverlooplijnen,afgeleiduitgegevensregistrerendewaterstandmeters.Opgrondhiervanin1932doorShermandeunithydrographmethode (kortwegunitgraph)geïntroduceerd,naderhand
dooranderenverderuitgewerkt,Opendedemogelijkheid,uit
analysevanneerslaggegevens encorresponderendeafvoerverlooplijnen,maatgevendeafvoerenvaneenstroomgebiedte
voorspellendoor invoeren vanregenwaarnemingenvanextremebuien.
Hetvolgendeslechtseenkortesamenvattingvanenkele
hoofdzakenvandezemethode.Voorvolledigebehandeling
zie7.4.Ie.a.
Infig.3.4a eenafvoerverlooplijnvaneennatuurlijk
stroomgebied.De36uurdurendehoogwaterafvoerwerdveroorzaaktdooreenvierurigeregenperiode.Duur,regenintensiteitenaanvangstijdstipvandebuieveneensindefiguur
aangegeven.
DeafvoergolfBCEstaatopeenreedsaanwezigdroogweerdebiet,veroorzaaktdoorafstromendgrondwater.
ÂB=droogweerafvoerlijn (groundwaterdepletioncurve).
B=beginverhoogdeafvoer.
G=piekafvoer.
TussenDenEovergangvangecombineerdeoppervlakteafstromingengrondwaterstromingnaar-inmiddelsverhoogde--droogweerafvoer.Invloedvanonjuistevaststelling
vanditpuntgering,indiengrootverschiltussendroogweer-enpiekdebiet.
Doorlangerelooplengtenneemtbijgroterestroomgebieden
(ditinvergelijkmetdegebiedenbijderationelemethode
besproken)hetafvoerdebietnogaanzienlijktoe,nadat
neerslagheeftopgehouden.Indeplaatsvantimeofconcentration,timeofpeak,enz.dooronderzoekersbegrip
lag-time (vertragingstijd)ingevoerd.Hiermede(afwisselend)aangeduid tijdsverlooptussenbegin-ofzwaartepunt

10,
neerslaggolftotpiek-ofzwaartepuntafvoergolf.Ziefig.
3.4a.Dezevertragingstijd.meetbaarenonderbepaaldevoorwaardebijiederstroomgebied eenconstante.
Opmerking:-plaatsvanpiekbeïnvloeddoorfluctuatiesin
regenintensiteit endoorsituatievanbuiin
stroomgebied,,
-abscissenbijzonderepunten (BCenDofE)
nietbeïnvloeddoorregenintensiteitmitsbui
kortduurt.Eenheidvanbuiduur (unitstormperiod)gebruikenvoorverdelingbasislengte
afvoerlijn«Voorkleinebassinskorterdan
looptijd;voorgebiedenvanmeerdan250ha
zelfsnietlangerdandehelftofkwartvan
deze.
Infig.3.4bafvoerverl.lijngestippeld,gemetenvangrondwaterafvoerverl.lijn.Oppervlakte=langsdebodemtotafstrominggekomenneerslag.Uitditgegevenvolgtwelkdeel
vandetotalehoeveelheidregenniettotafstromingkwam:
gedeelddooroppervlakteAvanafstroomgebiedgeeftdithet
aantalmm.niettotafstrominggekomenneerslag.Isb.v.
gelijkaan a mm/uur.
Groottevan a kanvanbuitotbuiverschilleneniszelfs
gedurendeeenbuinietconstant.Vallenmeerderebuienna
elkaardan a bijelkevolgendebuikleiner.Droogweerafvoeren a hebbennietsmetelkaaruittestaan.
Gestippelde afvoerverl.lijngevolgvanneerslagoverschot
gedurende4uurvani-amm/uur.Vermenigvuldigingvanordinatenvandezelijnmet„__i_~geeftdegetrokkeneenheidsï—a

afvoerverl.lijn (unitgraph)voor4uurdurendebuimetintensiteitvan1mm/uur (inEngelselit.alseenheidgebruikt;
1inch/uur).Voorafgebeeldeafvoerverl.lijnis4uurals
duurvaneenheidsbuibeschouwd.
Omeenunitgraphteconstruerenuitgaanvan:ineenrivier
gedurendemeerdere jarenverrichteafvoermetingen(registrerendepeilschaalwaarnemingen,omgezetinafvoerverl.1.),
enregenwaarnemingeninhetstroomgebied.Trachtenmeerdere
unitgraph'sdaaruitafteleiden.Blijken doorgaanselkaar
goedtedekken.BevestigingvandoorShermangestelde:
1.alleafvoerverl.lijnen,veroorzaaktdoorbuienvangelijkeduur,hebbenpraktischdezelfdetijdlengteals
basis.
2.deordinaten (debieten)zijnevenredigmetdeafvloeienderegen.
3.devertragingstijd isnietafhankelijkvandeintensiteitvandebui.
Deunitgraphookomtezettenineenreeksdistributiefactoren,voorstellendegemiddeldedebietengedurendedeeenheidvanbuiduurenbijdeeenheidvanovertolligeneerslagintensiteit.Ziefig. 3.4b.
Vallenmeerderebuienachtereen (regenlangerdaneenheid
vanbuiduur)danbeginselvansuperpositietoepassen.
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Voorbeeld:
Bijmeetplaatsineenrivieruitafvoerverl.lijndevolgendeseriedistributiefactorenbepaald (vaneentotafstromingkomendeneerslagvan1inchperuur):0-213-333252-193-U3-102-65-35-12en0.
Alsmaatgevendeneerslaggekozendriebuien.Tweevallen
naelkaar,delaatstenatussenpoosvan6uur.Vande
buienmetintensiteitenvanresp.1,1=7en1.9inch/hr
werd,opgrondvanmeerdereberekeningenvan a onder
verschillende omstandigheden,eenexcessrainfallintensityvastgesteldvanresp.0.4>0.9 en1.2inch/hr (coëff.0.4»
0,53 en0.63).Gegevensverwerktintabel4Uitdetabelafteleseneenverwachtbaarmax.debietvan
598cfs.
Tabel4- (debietenincfs'
datum

uur

2dec

0500
0800
1100
1400
1700
2000
2300
0200
0500
0800
1100
1400
1700
2000
2300

eenh.afv.lijnordina.at
x 0.4
1.2
0.!
0
85
133
101
77
57
41
26
14
5
0

0
192
300
228
173
128
92
58
31
11
0

0
256
400
303
232
171
123
78
42
15
0

droogweer
afvoer
30
30
29
29
28
28
29
30
31
32
32
33
34
35
36

totaal
30
115
354
430
333
514
598
451
335
239
166
111
76
50
36

Opperylakte-afstroming.
Bijemplacementen,vliegvelden,enz.vindtafstroming
plaats"langsregelmatiggevormdevlakken.Aangenomenwordt
dattijdensneerslagzichhieropeenlaagwatervormtvan
totafstromingkomt(laminary
gelijkedikte,dielaminair
formuleswordenopgesteld (3)
sheetflow),Hiervoorkunnen
DoorIzzardwerdinproefgotenvoorverschillendeoppervlakkenhetverbandvastgesteld tussen;i entotafvloeiingkomendeneerslag;timeofequilibriumfvolume
vanopdegrondliggendelaag,enterreinhelling.
Voordedimensioneringvanduikersenafvoerenwordtdaarnagebruikgemaaktvaneendimensilozeafvoerverl.lijn.
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1.4.NEERSLAG,
Bijenkelebesprokenmethodenwordthetprobleemvanhet
bepalenvandemaatgevendeafvoerteruggebrachttothetbepalenvandemaatgevendeneerslag.Doorgaanshierovermeer
gegevensbeschikbaarenoverlangerewaarnemingsperioden
danoverdebietwaarnemingen.Bovendieninvelelandenreeds
bewerkttotgemakkelijktoegankelijkmateriaalofzelfstot
directtoetepassengegevensvoorafvoerberekeningen.
leerslagveroorzaaktdoor:
1.convectiestromingen(donderbuien).Van.beperkteomvang
enkorteduur,echtervaakhogeregenintensiteiten.
2.frontvormingbijdepressies.Buienvangroteuitgestrektheden.Kortmethogeintensiteit oflangdurigmetlagere
intensiteit.¥armfronts,grotebuien,coldfrontsdonderbuien.
3.stijgendeluchtstromingtegengebergten.Plaatselijk,
dochzeerlangdurig (hogefrequentievanbuiengedurende
eenseizoen)enmethogeintensiteit.Ookzonesmetregenschaduw.
Algemeenisregenregiemafhankelijkvanklimaattype(equatoriaal,breedtegordeldermoessons,aridzoneendebreedtenmetwestenwindcirculatie enpoolwinden),enoro-entopografischebijzonderheden (bergruggen,liggingtussen
zeeënencontinenten,invloedvandekust).Bijvoorbeeldin
Nederlanddezj^aarstjg^Jbuiendoorgaans~ÏELM2£§Sl3ft^> veroorzaaktdoordonderbuienindenamiddag,
-langsdekust,gedurendedeochtend alsgevolgvandepressies. (Braak;HetKlimaatvanNederland;ziev.d.
Akker,Rioleringen).'
Inregenregiemgrotevariatie.Duurvanenkeleminutentot
meerdan5dagen(120uur)enovereenoppervlakvanenkele
tientallenhectarentot250.000km2,zoalsdiein1913bovenhetstroomgebiedvandeOhio (oppervl.led.33-800km2).
Detijdenvansamenstromenvoorkleinebassinsbedraagt
slechtsenkele10-tallenminuten,.Menmoetdusovercijfers
beschikkenvanregenintensiteitenvankorteduur.Deze
slechtsteontlenenaanwaarnemingenmetregistrerenderegenmeters.Deopgetekendebuienindelennaarhunherhalingstijd.B.v.voorkomende:2maalperjaar,eenmaaljaarlijks,
twee-,vijf-enz.jaarlijks.
Regendichtheid kanzeergrootzijnbijkortdurendebuien;
i afnemendnaarmatedetijddathetregentlangerduurt.
Hetverbandtussentijd engemiddeldeintensiteitkan(in
eenvoudigstevorm)wordenuitgedruktindeformule:
-o*-

'W
BijvoorbeeldheeftmenvoorParijsenomgevinggenoemde
betrekkingvoorregenbuienmeteenherhalingstijdvan10

'6)

13.
jaaruitgedruktin
(iinmm/hentinmin.
15+t
Wordtderegenintensiteitvaneen15min.durenderegenals
eenheidgestelddanvindenwe:
huiduur : 5
10
15
30
60
90
150min.
factoren :1.50 1.20 1.— 0.67 0.40 0.29 en0.18
ï=

Maatgevendeneerslagafhankelijkvangroottevaneenstroomgehied.Bijkleinegebiedenregenintensiteitinrekening
Torengenvanhuimetneerslagduurgelijkaanlooptijd.Bij
grotegebieden,waarvanlooptijd,oftimeoflag,totzelfs
welenkeleetmalenduurt,heefthetverband tussenbuiduur
enregenintensiteitgeenwaardemeer.Vangrotergewicht
wordtnuverdelingvaneenbuioverhetstroomgebiedin
tijd,plaatsenregenintensiteit.
Eenregenstationneemtinfeitewaareenpuntregenval,geldendealsneerslaggegevenvooreenbeperktgebied."Voor
groterebassinsneerslagtebepalenmetgegevensvanmeerderestations (verdelinginzones,ofverdelingvolgensisohyeten),echterallevandezelfdebui.Dusnooittopneerslageninrekeningbrengenvanallegedurendedewaarnemingsreeksenindestationsopgetekendebuien.
Opmerking:groteafstandtussenregenstationsonderling
geeftafvlakkingvanhetbeeldvanhetregenpatroon.Gemiddeldenvanregenwaarnemingendrukken
hoogtevanregenintensiteit,leerslagoverschottenalsgevolgvanplaatselijkehogeregenintensiteitendaardoortelaaggetaxeerd.
Welkebuigroottemoetwordenaangehouden,isafhankelijk
vanbelangen,gemoeidmetkortereoflangereherhalingstijd.
Ziepar.1.1.
Invelelandenneerslaggegevensverwerktingrafiekenopde
wijzealsinfig.4.1.aangegeven.
1-5-SAMENVATTIN&.
Behalvedehiervoorbesprokenmethodenommaatgevendeafvoerentebepaleninvelelandennogopeigenklimaaten
bodemafgestemdeempirischeformulesofrekenmethoden.In
voormaligNed.Indiëb.v.dez.g.methodeMelchior,gebaseerdopregencijfersvanDjakarta.VoortsderekengrafiekenvanDerWeduwen (20).Voorandereopregionaleomstandighedenafgestemderekenmethodenzie1,9,13?15?17en
19.
Bijtransformatievanneerslagnaarafvoerkomeninwerking
bergingseffecteninenopdegrond,enindebeddingenvan
waterlopen,envindenindelaatstetranslatiesplaats.Bij
deunitgraphmethodewordtinhetmiddengelatenhoedeze
processeninaantalentijdverlopenenwelkeinvloedieder
daarvanheeftophetafvoerverloop.Verdereontwikkeling
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vanafvoerberekeningsmethodieken dooranalysevandezeprocessen (o.a.10en 11).Opbasisvanditonderzoekwerden
reedsenkelerekentechniekenuitgewerkt engetoetstaanafvoerverlooplijnenvanFed.beken (9, 12).
Voorbetrekkelijkondergeschiktewerken,vaakingroteaantallenteontwerpen (b.v.duikersenbrugjesineenwegtracé)isderationelemethodedehandigsteenvoordit
doelvoldoendebetrouwbarerekenwijze,mitsmetoverlegde
maatgevenderegenintensiteit endecoëff.Cwordtbepaald.
Deunitgraphmethode,endehiernietbesprokenmodificatiesdaarvan,veeltoegepast (ondanksbeperkingvanzogeringiiiog.droogweerdebiet)voorobjectenwaarmedegrotebelangengemoeid.Ermeeverkregenresultatenmeerbetrouwbaaralnaarhetbeschikkenover (gedetailleerde)neerslaggegevens,gecombineerdmetafvoergegevens,afgeleidvanregistrerendewaterstandmeters.
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2.HETONTWERPENM CONSTRUCTIES.
2.1.INLEIDING.
Constructieissamenstelvanonderdelentoteengeheeldat
aaneisenvanstevigheid enduurzaamheid beantwoordt.Onderdelenbestaanuit:regels,liggers,balken,kolommen,
schoren,platen,wanden,vakwerken,enz.Vakwerkenopzichzelfconstructiesopgebouwduitstaven.
Voorbeelden:overbrugging,skeletvaneentorenflat,sluisdeur*,stuwklep,enz.Alsbouwmateriaalkanzijngekozen:
hout,steen,beton,staal.
Constructieleerhoudtzichbezigmetvormgevenendimensionerenvangenoemdeonderdelenenhunonderlingeverbindingen,rekeninghoudendemetdeaardvanhetgekozenmateriaal.Handelsmaten,profielkeuze,wijzevanverbinden,methodevanverwerken (snijden,branden,knippen,zagen,boren,ponzen,buigen,lassen,klinken,bekisten,mengen,
enz.)enmontage.
Sterkteleerverschaftdeuitempirieentheorie (mechanica)afgeleidegrondslagenvoorhetdimensionerenvanconstructiesmetbetrekkingtotdeverlangdesterkte,stijfheid enstabiliteit.Uitsynthesevanmechanica(krachten,
momenten,spanningen,buiging,wringingenknik)enonderzoekmateriaaleigenschappen (wetvanHooke,veerkrachten
rek,breukspanningen,veiligheidscoëfficienten,toelaatbare
spanningen,vermoeidheid,relaxatie,krimp)sterkte-onderzoekmogelijkvanverbindingenendragende-ensteunende
bouwdelen (1)en(2).
Bijsterkte-onderzoekwordtbegonnenmetvaststellenvan
krachten,dievan.buitenafopconstructiewordenuitgeoefend.Grond-,waterenwinddruk,belastingopvloeren,
rijdek,enz.Voortseigengewichtenv.d.constructiedelen
bepalen.Ditalleenmogelijkalsafmetingenvanconstructie
tevorenwordenaangenomen.Sterkte-onderzoekduscontrole
ofspanningenenvormveranderingenvanontworpenconstructiebinnendedaarvoordoorbouwvoorschriftengesteldenormenblijven.Bijoverschrijdingontwerpherzien.Dit,om
economischeredenen,ookingevalteruimemargetussenberekendeentoelaatbarespanningen.
Voorkappen,bruggenenderg.veelvoorkomende constructies
bestaanempirischeformules,waarmeeeig.gewichtenvoor
"eerstebenadering"kunnenwordengeschat.
2.2.VOORSCHRIFTEN,HULPMIDDELEN.
Inbelangvanalgemeneveiligheid,doordeoverheidnormen
gesteldwaaraansterkteenstabiliteitvanconstructies
moetenvoldoen.Vergunningtotbouwenwordtpasverleend
nagoedkeuringvanontwerptekeningen enbijbehorendesterkteberekeningendoorplaatselijkeinstanties.(Gemeentelijke
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dienstvoor IDOUW-enwoningtoezicht).Deontwerperisdus
genoodzaaktdedimensioneringvanconstructiestetoetsen
aanterzakegestelderegels.InNederlandvastgelegd inde
gemeentelijkebouwvoorschriften.
BasisvandezevoorschriftenisnormaalbladN1055»Techni_-_
schegrondslagenvoorbouwvoorschriften (T.G.B.1955).(3)
Normaalbladenvoor:keuringseisen enwijzevanbeproevenvan
bouwmaterialen,sterkte-eisenenberekeningswijzevanconstructiesinhout,beton,steenenstaal,vormgevingenhandelsmatenvanmassa-artikelen,enz.wordensamengestelddoor
deHoofdcommissievoornormalisatieinNederland,ofdedoor
ditcollegeingesteldeoferkendecommissies.
IndeT.G.B,wordenaanwijzingengegeveno.a.over:inrekeningtebrengenbelastingopvloeren,trappen,daken,steigers,tribunes,enz.;voortswinddruk,eigengewichten,toevalligelasten,toelaatbare spanningen,toelaatbaredoorbuigingen,enz.
Omgekeerd,uitdeT.G.B,gegevensteontlenent.b.v.dimensioneringvanconstructies.
VoorbruggenenbetonconstructieswordtindeT.G.B,verwezennaar:
gewapend-betonvoorschriften (G.3.V.1962). (4)
Behandelto.a.samenstellenvanbetonmengsels,beproeven
vanhetbeton,eisent.a.v.vloerdikten,betondlkking,minimumwapening,enz.;toelaatbare spanningeninbetonenwapeningsstaal,sterkteberekeningenenuitoefenenvanbouwcontrôle,enz.,
en:
voorschriftenvoorhetontwerpenenvoor,het..vervasLrdjL^en__en
opstellenvanstalenbruggen (VOSB/WSB). (5)
Hierintevindenopwelkeïaststelselsbrugconstructiesmoeten wordenberekend,welkespanningeninmateriaaldoorsnedenmogenwordentoegelatenenhoeverschillendeconstructiedelenopsterktemoetenwordennagerekend.
He_t

Houtvoo
r
1
i._c
htingsinstituutteAmsterdamgeeftdocumentatiemateriaaluit,nuttigvoorhetontwerpenvanconstructies
inhout. (8)
Alvorensmetsterkteberekeningen aantevangen,onderzoeken
ofgekozenhoutmatenleverbaarzijn.B.v.inNederlandmeet
defactuurmaat:6„x_JJ3cm slechts: 7.6x17.7cm Afwijkendematenzijntebestellen,dochditkomtversgezaagdennatophetwerk.Doornaderhanduitdrogen,effect
vanvertandingen,inkepingenenz.voorkrachtoverdrachtillusoir.
Daarvoorteraadplegen:Houtvoorbouwk.enwaterbouwk.
doeleinden (KVH1958) zie(7).
VoorconstructiestaaizieKeuringsnormenvoormetalen.(6)
Onmisbaarbijhetontwerpenvanconstructieszijnhandboekenmetgegevensover:soortelijkegewichten,eigengewich-

tenvanconstructiedelen,statische-,weerstands-,entraagheidsmomentenvanstaaf-enbalkdoorsneden,veld-eninklemmingsmomentenvanbalkenonderverschillendelaststelsels,
bijzondereformulesuitdesterkteleer,bijzondereoppervlakten-eninhoudsberekeningen,handelsmatenvanbevestigingsmiddelen,staven,balken,enz.Tevindenino.a..^"tahl
ijaJïojjhbau(9)ofBetonkalender..
2.3.STERKTE,
Tengevolgevanbelastingenzullenconstructiedelenvormveranderingenondergaan,waardoorspanningenoptredeninstaaf-,
balk-enkolomdoorsneden.Insterkteberekeningenvanstatisch
bepaaldeconstructieswordendeoptredendespanningenen
vormveranderingen onafhankelijkvanelkaarbepaald.Alsvoorbeelddeberekeningvaneenrechthoekigebalkbelastdoor
eenkrachtPinhetmiddenvandeoverspanning (fig.3.1a),
ofdooreengelijkmatigoverdelengteverdeeldebelasting
qkg.perm' (fig. b).
M.b.v.demomentenstelling afteleiden (zie1)°.
gelijkm.bel.o;kgf/m' °.

lastPkg.inmidden;
momentM= i P.l. (kgfm) (1)
max.dwarstr.D=P (kgf) (2)

M=1/8ql 2 (kgfm)

(1)

D=£q1

(2)

(kgf)

Grootstedoorbuiging (voorafleidingzie 1)i
f=

D

(m)

f

(3)

4ltEÏ

--iifcër

Unm ]

'

IndezeformulesisIhettraagheidsmomentvandebalkdoorsnedeenEdeelasticiteitsmodulus.
E, , =
hout
Ebeton
,.
=

100.000 kgf/cm
°
210.000

E . , = 2.100.000
sxaaJ_

"

Optredendegrootstespanningbijbuigingwordtbepaaldmet
deformule:
_Mmax

___

_

_

_ _ . _ „ _ . _ . (R)

(T

inkgf/cm

Mmax
¥

inkgfm
isweerstandsmomentvandebalkdoorsnede.Bijeen
rechthoekigedoorsnedebedraagtdeze;

(3)
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th." (incm")- _ - - - - - - (6)
waarbij: "b = balkbreedte (cm)
h = balkhoogte (cm).
Heeftmenbepaaldebalkafmetingengekozen, danmetgegevens
van1 en 6 uit 5 deoptredendebuigspanningteberekenen. Dezemoetkleinerzijndandetoelaatbare.Enkeletoel.
spann.:
ÏÏL handelsstaalH37 = 1400kgf/cm2
^bd betonK160
tf~ vurehout

=

55
=

70

"

Behalvedeoptr.buigsp.ookcontroleren (vooralbijhoge
stijveprofielen)deschuifsp.optredendeindeneutrale
laagvandebalknabijdeopleggingen.
Deschuifsp.ineenbalkdoorsnedet.g.v.eendwarskrachtte
berekenenmet»

t =~ ? 4 ^

(kgf/cm2)------(7)

waarbij: S =statischmom.beschouwdedoorsnedet.o.v.de
neutralelijn (cm3).
I =traagheidsmom.geheledoorsnedet.o.v.neutr.
lijn (cm4).
b =balkbreedteterplaatsevanbeschouwdedoorsnede(cm),
Vooreenrechthoekigedoorsnedegeldt:
D
(kgf/cm2)----(8)
waarinh=hoogtebalkincm.
Enkeletoelaatbareschuifsp.
«Tstaal H37 = 840kgf/cm2
<beton K160 = 6
Cvurehout

=

9

"

Tenslottecontrolerenofdebalkvandegekozendoorsnede
voldoende stijfis.Sterktesluitnietin,voldoendestijfheid :hetomgekeerdegeldtook.Vooralbijdynamischebelasting (verkeeroverbrug,lopendegolfinaquaduct)deze
controlevanbelang.
Doorbuigingvanhoutenbalkenmagnietmeerbedragendan
1/800 v.d.overspanningbig dynamischebelastingen.
Bijstatischonbepaaldeconstructiesbepaaltdematevan
vervorming,diezet.g.v.debelastingondergaan,degroottevandeoptredendespanningen.Nadimensioneren,indit
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gevaleerstvervormingenbepalen,alvorensoptredendespanningenkunnenwordenberekend.
Behandelingvanstatischonbepaaldeconstructiesvaltbuitenkadervancollegestof.Daaromuitsluitend alsillustratievanberekeningswijzehetvolgendezeereenvoudige(wegenssymmetrie)geval (fig.3.2)=
Balkmetoverspanning21,overdegehelelengtegelijkmatigbelastmetqkgf/m',isaanuiteindeneninhetmidden
ondersteund.Zondermiddensteunpunt,zoudebalkdoorzakken;
5
f= ^ - * - — ~ L ~
zieformule (3)
DezedoorzakkingwordttenietgedaandoordeoplegdrachtC
inhetmiddensteunpunt. Ckanwordenberekenddoortestellen:
<L_i2_jJ__ laâiL-lL. (formule3)
48,ET
384.EI
uoimu^e o)
Hetisnumogelijkhetverloopvandemomentenindeverschillendedoorsnedenvandebalktetekenen.Infig.3.2b
is1demomentenlijnvandebalkzondermiddensteunpunt,
onderbelastingqkgf/m',en2demom.1.vandebalk(zonder
middensteunpunt)t.g.v.krachtC.Superpositievan1en2
geeftmomentenlijnfig.3.2cvandeinhetmiddengesteunde
balk.
Metbehulpvandemomentenstellingkanwordenuitgerekend:
M c = -1/8ql 2
\

= +1/14ql 2

WerddebalkinCdoormiddengezaagddanconstructiestatischbepaald enveldmomenten:
o

+ 1/8q1 (gestippeld)
Bijdoorgaandebalkmetlichterprofieltevolstaan,indien
overmiddensteunpuntplaatselijk (overslechtskortelengte
nodig)versterkingwordtaangebracht.
Hetvoorgaandebehandeldesterkteberekeningvolgenselastic
çjjteii^sleer.HeeftalsgrondslagdespanningswetvanHooke
(evenredigheidtussenspanningenvormverandering).
SterkteberekeningvolgenspJ^^ti^cJ-tjy^sjLeergebaseerdop
verschijnselvanvloeienvanstaalvoordatbreukgrenswordt
bereikt.Vooralbijstatisch,onbepaaldeconstructiesmet
rustendebelasting (eenmaligevervorming)metdezerekenwijzeaanzienlijktebesparenopmateriaal.(10)
Gesteldwordtdatstaafofconstructiedeelpastotsterktegrenswordtbelastophetmomentdatvormveranderingen
voortschrijden zondervermeerderingvanbelasting(spanningenhebbenbovensteplasticiteitsgrensvanstaalbereikt).
Alstoelaatbare spanningwordttenslotteaangehouden;
spann,vloeigrens/veiligheidscoëff.B.v.coëff.=2.
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Voor verschil tussen elastisch en plastisch zie fig. 3.3;
voorstellende spanningsverdelingen in een doorsnede van
een op buiging "belaste"balk:
1.volgens wet van Hooke 'bij"belastingvan de uiterste
"balkvezel tot toelaatbare spanning,
2. uiterste vezels belast tot vloeispanning (+ 2200 kgf/cm2).
Spann.verd. niet meer proportioneel,
3. bij verder belasten, in uiterste vezels geen toename
meer van spann, wegens vloeien. Op moment dat ookv e zels nabij neutrale lijn gaan vloeien, bezwijken van
de balk.
Bijvoorbeeld toepassing van dit beginsel op stat. onbep. p
constr. van fig. 3.2. Balk dimensioneren op:M = 1/14-q.1 ;
sterkte van balk boven c berekenen volgens plasticiteitsbeg.
Indien sterk genoeg voor: M = 1/8 q_l 2 , dan geen versterking
nodig.
Welke rekenwijze ook wordt toegepast, uiteindelijk dient
eenmarge te worden aangehouden tussen de werkelijk optredende spanningen en die waarbij het gebezigde materiaal het
begeeft. Laat men in handelsstaal H 37 een spann, toe van
I4OO kgf/cm2 dan is daarmee een veiligheidscoëff. in acht
gehouden van + 1 . 6 (2200/1400).
Ten aanzien van genoemde marge, in voorschriften nog met het
volgende rekening gehouden.
In geval ontwerp, constructie, berekening, bewerking en uitvoering plaats hebben onder leiding van specialisten en bij
houtconstructies wordt gelet op bijzondere sortering en kwaliteit van het hout, laag vochtgehalte, ook na ingebruikname
van constr. dan mogen resp. in staal en hout hogere spanningen worden toegelaten.
Bij staal H 3?' i.p.v- 1400 - 1600 kgf/cm2,
bij vurehout
"
70 - 105
"
Omgekeerd moeten toelaatbare spanningen worden verlaagd ingeval minder zorg wordt besteed aan ontwerp, berekening, materiaalkeuring, bewerking en uitvoering, of indien houtconstructies staan blootgesteld aan invloed van afwisselend water en lucht (niet doelmatig daartegen zijn beschermd).
Bij staal H 37: 0,87 x 1400 = 1200 kgf/cm2
Bij vurehout :0,67 x 70 = 47
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Toe te laten spann, in stalen onderdelen moeten eveneens
worden verlaagd ingeval onderworpen aan wisselend druk- en
trekspanningen. Bepaalde componenten van het Fe-C hypctectoid hierdoor verhard. Spanningsconcentraties in minder
elastische deeltjes leidt scheurtjes In, ook al blijft spanning in volle doorsnede beneden toelaatb. Spoedig toename
diepte van de scheurtjes (kerfwerking) en plotseling optreden van vermoeidheidsbreuk.

2.4.gjJjjjLE.BEOIHSELENJM CONSTRUERENINHOUT.
Houtiseenvoudigstverwerfbaarmateriaal.Heeftdezeeeuw
belangrijkeplaatsmoetenafstaanaanstaalenbeton.Thans
comebackinveredeldevorm (platenengelijmdesamenstellingen,waardoormeerhomogeenengroterelengtenendoorsnedenmogelijk).
InnoordelijkelandenendeY.S.overvloediggoedconstructiehoutvoorradig.Indrogereklimaten (Texas,N.Mex.,Ariz.)
toegepastvoorbruggenbouw.Ookinveletropischelanden
voorconstructieszeerbruikbarehoutsoorten,indieklimatenredelijkduurzaam.
Constructietechniekvoornamelijk ontwikkeldvoordezachterenaaldhoutsoorten.Dezeisnietzondermeertoetepassen
ophardhoutsoorten.Enkelekenmerkende verschillen:
naaldhouti

goedbewerkbaarmethandgereedschap,

spijleerbaar,
houdtgoedvorm,
lichtensterk.

hardhout (voorn.tropisch)
vaakzeermoeilijkbewerkbaar,
vaaknietspijkerbaar,
tijdensdrogensplijten,
scheluw-enkromtrekken,
zwaarenzeersterk,waardoorsomstevolstaanmet
stavenvangeringedoorsnede.Dezeechterweinigvormhoudend.

Debeswarenvanhetwerkenvanhoutteondervangendoorallehouttotplankenteversagenendooraareenspijkerenof
-boutengrotereelementenhiervansamentestellen(vloerbalken,gordingen,enz,
Dezemethodemindergeëigendvoor
aanweerenwindblootgesteldeconstr.
Inontwikkelingslanden,uitvoeringvankleinereobjecten
doorgaansineigenbeheerbijontstentenisvanwestersuitgerustebouwbedrijven.Transportvanzwarebouwmaterialen
engereedschappengoeddeelstevermijdendoortoepassenvan
houtvoorbruggen,loodsen,overkappingen,enz.Constructies
zosimpelmogelijkhoudeni.v.m.geringevakbekwaamheid
werkliedenenschaarstoezichtin
if
gelegenoorden.

Onderlingbevestigenvanhoutendelendoorinelkaarpassendaftewerken.
g.penengatverbindingvantwee_LstaandestaFig.4.1.Î
Hechteverbindingslechtsmogelijkindienpen
venÂenB,
nauwkeurigingatpast.Losrakenvoorkomen,doorhoutennagel"trekkend"aangebrachtinvoorgeboordegaten (inÄen
inB).
OngunstigewijzevanverbindenindienkrachtenvanAopB
overtedragen.Bijtrekkracht alleennagelwerkzaam.;
krachtsoverdrachtbijdrukvia.terweerszijdenvangat
overgeblevenvlakjes.Kop ~VSJIpeneveneensdragendingat-
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bodem afwerkenmoeilijk realiseerbaar; daarom laatste wat
dieper afgewerkt.
Nauwkeurigheid afwerking gatniet controleerbaar.
Eenvoudiger, beter te controleren,minderkans opindringenvanvocht biedend, enmeergeëigend voorkrachtsoverdracht isdezelfde type samenkomst vanhoutdelen infig.4•2a
afgebeeld.Nadeel:excentrisch aangrijpenvanA opB,waardoorbuigend koppelinA ofwringend moment inB,afhankelijk welkevanbeide stavenminstevervormingsmog.biedt.
Inkeping inAniet per senodig:vermindert echter excentriciteit.
Uit constructief oogpunt verbinding fig.4-2bdebeste.In
plaatsvanklampen, stukkenplat staafstaaltegebruiken.
Liggendehoutdelen A enBineikaarsverlengde,danaan
elkaartebevestigenmet rechte of schuineliplas.Fig.4.3a.
Moet krachtsoverdracht plaatsvinden,danrechte of schuine
haaklassen toepassen.Pig.4«3b.Verbinding weinigdoelmatigvoor overdracht trekkrachten.Bijdrukkrachten tezorgendat allevertikale vlakken precies op elkaarpassen.
Bewerkelijke verbinding; daarom beterA enBrecht tegen
elkaarlaten eindigen enkrachtsoverdracht via.klampen of
stalen strippen.
Derde groepvanverbindingen; samenkomsten onder eenhoek.
Zie fig.4.4a enb.Houtdelen A enBbijeen tehoudenmet
eenhechtbout of een stalen beugel.Goedevormgeving,waarbijhet passenvandragende vlakken iste controleren
(voorheen eenverbindingmet schuinepen).
Afmetingenvan tand enhiel alsvolgt tebepalen.Zie fig.4.5.
Kracht P in staaf A ontbonden gedacht innormaalkrachtN
endrukkracht Tintand.G-roottevanvlakjeKL te bepalen
uit:
"F

x
:1

T

ofbij eenwerkende breedte bvanhet hout:

waarbij Vf'= toe telatendrukspanning. Dezevarieert al
naarvezelrichting t.o.v.krachtwerking.Verband tussen
hoekc*cen ^f'infig.4.6 aangegeven.
Ontbondene vantanddruk//vezelrichting vanBwekt schuifspann. opinvlakNL.Delengte 1vanhetvoorhout volgt
uit:
ri
B

__

br

waarin ( toelaatbare schuifspann, (invurehout slechts
9 kgf/cm2).
Tenslottenarekenen ofkrachtN geen tegrote drukspann.
veroorzaakt invlak LM.
Moet de tand zogrootwordengekozendat t^>i balkhoogte
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vanBdantandenhielverbindingtoepassen.
AannemendatiederongeveerdehelftvanstaafkrachtPoverbrengt.Ziefig.4.7.Hielmoeteveneensvoldoendevoorhout
hebben.EventueeldieperinBinlatendantand.
Moetenmeerdere staven,liggendeineenzelfdevlakmetelkaarwordenverbonden,dandeeenvoudigsteoplossing,vooral
indienstaafkrachtenmetwisselendtekenmoetenwordenovergebracht,toepassenvanbeslagvanplatstaafstaal.Ziefig.
4.8.Krachtsoverdracht inraakvlakkentussendestavenonderlinginditgevalnietinrekeningbrengen.
Inleerboekenoverhoutverbindingentendenshoutdelenzoveel
mogelijkmettanden,kepenenpenneninelkaartelaten
grijpen.Inmeubelindustrie enhuizenbouwopzijnplaats;
nietinconstructies.
Uitlijnenenopspecialewijzeafschrijvenvanruwbezaagde
ofbekaptebalkeneenspecialiteitvanmolenbouwersen
scheepstimmerlieden.Degemiddeldetimmermankanditniet
meer.Ookomdezeredenverbindingenzosimpelmogelijkhouden.Slechtsinenkelegevallenhetaanbrengenvankepen
t.b.v.betereoverdrachtvankrachtenverantwoord.
Bijvoorbeeld dubbelegordingenofkespenAlatenrustenin
kepenvanpaalB.Ziefig.4.9a.Gunstigeroverdrachtvan
vert,krachtenindeborstenc.
Daarentegendegordingenomdepaalkepenvoorbetereoverdrachtvanhor.krachten,rig.4.9b.
VerJDlnpkLn^sn^ddelen^
Vanoudsherdehoutennagelsvervaardigdvaneiken«of
essenhout.Voortsgesmedespijkersenhakkelbouten.Merendeelsvervangendoorhoutschroeven,houtdraadboutenenmoerbouten:fig.4.10.Opdetweeeerstgen.eenwijdeendiepe
draadgesnedenvoorbeterevatinhethout.Moerboutenvoor
houtconstructiesmoetenwordenbesteldi.v.m.extrasteellengtewelkezwarteboutenuitdemetaalbouwniethebben.
Tervoorkomingdatboutkoppenenmoerenbijvastdraaienin
hethoutdringen-vooralbijnaaldnoutenanderezachte
houtsoorten-wordtaltijdgebruikgemaaktvanroyaalbemetenvolgplaten.
Boutenenvolgplatenvanstaal,metmenieinhethoutaangebracht.Houtvezelwordtdoorroestaangetast.Voorduurzaamwerk,verzinkteofgeschopeerdeverbindingsmiddelen
gebruiken.
Infig.4.11 aanduidingvanboutverbinding,zoalsinconstructietekeningengebezigd.
Functievanspijkers,schroevenenboutenkanzijn:hechtingvanhoutdelen,ofkrachtoverdracht.Inlaatstegeval
tevenshechting.
Krachtoverdrachtgaatwegensdiktevandehoutenonderdelen
steedsgepaardmetbuigingvanverbindingsbout.Ziefig.4.12,
Hoedikker (dusstijver)desteel,desteminderhoutvezels
plaatselijkwordenoverbelast.Bijsterkteberekeningenwordt
deinfig.4.13aangegevenspanningsverdelingaangenomen.
Infig.4.14aangegevendekrachtK,welkedooreenenkel-
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ofeendubbelsnedigeboutsteelkanwordenovergebracht.
Telkenswordentweecriteriagesteld:dievandedrukop
hethout;waarbijeendrukvastheidvan60kgf/cm2isverondersteld,endievandestijfheidvandeboutsteel.
Vindtkrachtoverbrengingplaatsondereenhoek,danKreducerenvolgensaanwijzingenvanfig.4«6ingevalcriterium
vandrukvastheidmaatgevendis.
Minimum aantehoudenboutdikten3/8"(10mm). Bijmeerdan
8 cm«,houtdiktenietdunnerdan-§""(13mm).
Velehoutsoortenbezittenbetrekkelijkgeringevastheid;
bovendienvariërend alnaarvezelrichtingt.o.v.krachtwerking.Daaromoverdrachtvanstaafkrachtenopelkaarmet
klassiekehoutverbindingendoorgaansmoeilijkrealiseerbaar.
Vooralingevalstaafkrachtenvantekenverwisselen.Daar
raakvlakkentussendestavenonderlingweinigruimtebieden,
verbindingsmiddelenontworpendiepereenheidgrotekrachten
kunnenoverbrengen.Ziefig.4.15voordeuvel-enkramplaatverbindingen.Deuvelsvanstaalofhardhout.Ingelatenin
voorgeboorderuimten.Ookringdeuvelsvoorgeboord.Met
standaardboor,waarbijhoutopboortafelvastgeklemd.Toepassenvandeuvelsmaaktvoorafafwerkenvanconstructiedeleninwerkplaatsnoodzakelijk.Tandenvandekramplaten
kunnenmetvijzelsinzachterehoutsoortenwordengedrukt.
Bijgebruikvanhardhoutsoortengeenkramplatentoetepassen.
Gegevensoverkrachtoverdrachtvandeuvels,kramplaten,enz.
teontlenenaandesbetreffendebrochures.Uitsterkte-onderzoekgeblekendatbezwijkenvanverbindingenveelaleengevolgvanoverlangssplijtenvanhethout.Ziefig.4.16«
Spijkerverbindingen (draadnagels)<(11)
Fraaiewijzevanverbinden.Meteenvoudigemiddelentot
standtebrengen.Slechtsnodigsehroefklemmenomtedoorborenconstructiedelentijdelijkopelkaarteklemmenen
eenstandaardboor.Spijkergatenmoetenop0,9xspijkerdiameterwordenvoorgeboord.
Teneindesplijtenvanhouttevoorkomen,spijkersverspringendplaatsent.o.v.devezelrichting.Ziefig.4.17.
Tabel2.1 ontleend aanDuitsonderzoekovergewenstespijkersdiametersentoelaatbarekrachtoverdrachtm.b.t.houtdikten.
Tabel2.1.
hout- meestgunstidikte gespijkermaat
1
amm
din'™mm
10
1 inmm
38/100
26
42/110
30
45/130
40
45
55/140
50
55/160
64
60/180
76
70/210

verhouding toelaatbare draagkracht
eensnedig jtweesnedig
(in kgf)

3.8
3.7
3.3
3.1
3.2
3.~3.-

52.5
62.5
72.5

95
95
110
145

105
125
145
190
190
220
290
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Bijdezewijzevanverbindenzoveelmogelijkplankenof
plaathoutgebruiken.Indeschema'sAt/mHvanfig.4-18
isaangegevenhoeveeldelengtevandetebestellendraadnagelsi.v.m.degebezigdehoutdikten,moetbedragen.Het
blijktdat,meteenzelfdegewichtaandraadnagels,vele
dunnespijkerseengroterekrachtkunnenoverbrengendan
dikkere.Vooralomdezeredenbijspijkerverb.niettedik
houttoepassen.Spijkerverbindingenniettoepasseninaan
windenweerblootgestelde
constructies.
-.QV
Vakwearken
Zijnconstructies,zodaniguitrechtestavenopgebouwddat
eenvormvastgeheelontstaat,ookalwordendesnijpunten
vantweeofmeerstaafassen-knooppuntengenoemd-ais
scharnierenopgevat (geenoverdrachtvanmomenten).
Moeteenvakwerk,voorzovermendevrijehandheeft,wordenopgebouwduitvelekortestavenofenkelelangere?
Hetvolgendehieroveroptemerken.
Dewerkzamedoorsnede (verzwakkingdoorboutgatenenz.in
rekeningbrengen)magwordenbelasttottoelaatbaretrekspann.,ongeachtdelengtevandestaaf.Bijgedruktestaaf
daarentegenrekeninghoudenmetknikgevaar.Bijtoenemende
slankheidprogressievereductieven.toetelatenspann.
Opmateriaalverbruikdustebesparendoorgedruktestaven
korttehouden.Wegensgrotereslankheidvandestaven
geldtditvooralvoorstaalconstructies.
Kortestavengeeftmeerknooppunten.Dezezijnbewerkelijk,
dusduur.Materiaalbesparing opkortereknikstavenspoedig
verlorenaanmeerarbeidsloon.
Bijvakwerkeninhout,grotevereenvoudiginginvormgeving
vandeknooppuntentebereikendoorbalkenovermeerdere
knooppuntendoortelatenlopen.
Aansluitingenvan.staveninzelfdevlakgelegenvermijden.
Platstaalbeslag iskostbaarenvoorkrachtoverdrachthet
dubbeleaantalverbindingsmiddelennodig.Daaromrandstavendubbeluitvoerenenwandstavenenkel (ofjuistandersom)terverkrijgingvanaansluitvlakken,waarinspijkers,
bouten,deuvelskunnenwordenaangebracht.
Verbindingenwaarbijdirectekrachtoverdracht plaatsvindt
d.m.v.taaiden,borsten,enz.zijnminderelastischdan
boutverbindingen.Daaromnimmerdetweecombinerenvoor
overdrachtvaneenzelfdekracht.
Wegensverschilinelasticiteit,eveneensnimmerdedrie
besprokenverbindingsmethodendooreenineenzelfdevakwerk
toepassen.
Scherpehoekentussenstaafassenvermijdendaarhierdoor
grotestaafkrachtenontstaan.
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Opdekandidaatscolleges,overmeerderesemesters
verdeeld,tothedeno.a.onderstaandeminofmeer
losvanelkaarstaandeonderwerpenbehandeld:
hydraulica,
sterkteleer (toegepastemechanica),
grondmechanica,
bouwstoffen,
funderingstechniek,
maatgevendeafvoerbepalingen,
constructie.
Naderhand zalhieraannogwordentoegevoegd:uitvoeringvanwerken (bestekkenenbegroten).
Bijdehiernavolgendebesprekingvanenkeleveel
indecultuurtechniekvoorkomendekunstwerken,is
kennisvandezeonderwerpenonontbeerlijk.Telkens
zalgebruikgemaaktwordenvandaarinontwikkelde
theorieën,rekenmethoden,gegevens,enz.
Kunstwerken = ingenieurswerken,waarvoorandere
materialendanaardeofzandzijn
gebruikt:dusalstegenstelling
totgrondwerken.

3.BRUGGEN.
Grotebruggenbouwenisvoorbehoudenaanspecialisten.
Vergtuitgebreidekennisvansterkteleer,ervaringinhet
ontwerpenenuitvoerenvangroteconstructiesenkennis
vanwerkplaatstechniek.Bruggenmetkleinere overspanningen
-vaakuitgevoerd alsstatischbepaaldeconstructies-zijn
zeerveeleenvoudiger;dekleinerekunnenzelfsaandehand
vanprijslijstenbijonzebetonindustriewordenbesteld.
Incultuurtechniek enbosbouwkundigeprojectenvoornamelijk
temakenmettypenbruggenvoorkleinereoverspanningen.
Voorstellingvanbruggenechteronvolledig,indienniets
vermeld zouwordenoverdegrotereconstructies.Daaromook
hiervanenkeleconstructievebijzonderhedenbehandeld.Voor
indelingvandeonderwerpenzieinhoudsopgavevoorin.
,1.BRUGTYBEN,BENAMINGEN.
Alnaaraardvanoverkruizing,kentmen:
spoorbrug,
verkeersbrug,
viaduct,
aquaduct,
Deeerstetweenogonderscheideninvasteenbeweegbareoverbruggingen.Doorvaartvanschepenmogelijkmakendoorheffen,
wegdraaien,opdraaienofverrollen.
Overbruggingenbestaanuit (fig.1.1):
debovenbouw:deeigenlijkebrugconstructie,
deonderbouw:landhoofden,pijlers,stroompijlers,
jukken,enz.,
debijkomendewerken:opritten,afwerkingaansluitendeoevers,enz.
Deonderbouw.
Landhoofden,terondersteuningvandebrugentevensgrondkerendeconstructies,aansluitend opaardenbaan.Inderegeldaardoorzeeromvangrijkewerken.Constructieinfig.
1.2ahoeftnauwelijksgrondtekeren.Dittype,jukkenlandhoofdgenoemd.
Landhoofdenenpijlersdoorgaanszogefundeerddatweerstand
kanwordengebodentegenhorizontale,inderichtingvande
brug,aangrijpendekrachten.
Daart.g.v.temperatuur-wisselingenenbrugbelasting,de
overspannende constructieslengteveranderingenondergaan,
opleggingenvanstatischbepaaldeconstructiesopeenna
rollend.
(lin.uitz.staal:0,012mm/mper C:lengteverandering
60m.langestalenbrugbij25°Ctemp.wisseling:18mm.).
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Dienteenpijleruitsluitendvertikalekrachtennaarondergrondovertebrengendanalsjukofschraaguittevoeren
(opeenrijgeplaatstekolommenofvolwandigebetonplaat).
Fig.1.2b.
Zoudenhorizontaleverplaatsingenvanjukhoofdtegrote
spanningenindezeconstructieopwekken,danuitvoeringals
steltwand.Fig.1.2c.
Bovenbouw.
Bestaatbijverkeersbruggenuitrijvloerendragendeconstructie.Eenvoudigstevorm:eenrijbalkenofliggers,waaroverbeplanking,algemeenliggerbrug genoemd.Ziefig.1.J.
Liggerskunnenzijnvanhout,betonofstaal.
Bijgrotereoverspanningen zwaardereliggers (gewichtneemt
ongeveertoemet3 machtv.d.overspanning),dusveelmateriaalverbruik.Te vermijdendoormeerdereliggerbruggen
achterelkaarteleggen,rustendeoppijlersofjukken.Z.g.
pijler-,jukken-ofschraagbrug(trestlebridge).
Kunnenindeteoverbruggenopeninggeensteunpuntenworden
gebouwd,dandragendeconstructiebouwen,bestaandeuit:
hoofdliggers;dehoofdconstructievandebrug,
dwarsdragers;vormendetussensteunpuntenvoorde,
langsliggers;secundaireoverbruggingselementen.
Systeemvanhoofdliggers,dwarsdragersenlangsliggersin
fig.1.4aangeduidbijeenz.g. stalenplaatbrug.Inplaats
vanvolwandige hoofdliggersooktegebruikenvakwerkconstructies.
Afhankelijkvangebezigde constructievormvandehoofdliggersspreektmenvan:
balkbruggen:b.v.dedrieoverspanningenvanfig.1.1.
Kenmerk:hoofdbelastingvertikaalgericht
opondersteuningen,
boogbruggen:fig.1.5 a,benc.Oplegkrachtenschuingericht,tenzijtussenboogeindendehorizontaleontbondenedoortrekbandwordtopgenomen.Boogvanstaalofbeton.Bijkapconstructiesookvanhout,
gewelfbruggen:principealsboven.Bijkleineoverspanningenhebbengemetseldeofbetonnenboog
eengewelfvorm.Ziefig.1.6,
hang-ofkabelbruggen:ookhierinverankeringenschuin
gerichtekrachten.Ziefig.1.7.
InEngelssprekendelandenz.g. cantilever=kraagbrug.Buitendepijlersuitgebouwdebrug.Ziefig.1.8,waartussen
tweeoverkragendeconstructies eenbalkbrugisaangebracht.
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Deplaatsvanhetrijdekt.o.v.dedragendeconstructiekan
zijn:
hooggelegen:fig- 1.5aen1.6
verzonken :fig.1.5b
laaggelegen:fig.1.1 en1.5c.
Bijeenbrugdevolgendehoofdafmetingenteonderkennen
(fig.1.9):
-overspanning:afstandtussendeoplegpunten,
-wijdteofdagwijdte:afstandtussenonderbouw,
-constructielengte:lengtevandebovenbouw,
-constructiehoogte:afstandtussenbovenkantrijvloeren
laagstepuntvanbovenbouw,
-breedtev.d.brug:gemetentussendeleuningenofconstructiedelenvandebovenbouw,
-waliing:vrijehoogtetussenonderkantbrugenmaatgevendewaterstand,
-zeeg:geringewelving,omesthetischeredenenaande
hoofdconstructiegegeven.Ookwelinversterktemateomaandoorvaarthoogtete
winnen.Funktievandragendoorwelving
visueeltotuitdrukkinggebracht.
3.2.KEUZEV M DEBOUWPLAATS.
Bepaalddoorfunctionele entechnischeoverwegingen.Deeerstevandominerendeaard,delaatstevaninvloedopdebouwkosten.
Inontwikkeldelandenfunctionelebouwplaatsdoorplanolog.
dienstenuitgezocht.Inontwikkelingslandenhierovervaak
zelfbeslissen.
Technischeeisenalsvolgtsamentevatten:
1.daarbouwenwaarmetkortsteoverspanningkanwordenvolstaan,
2.waargoedefunderingsgrondwordtgevonden,
3.riviergedeeltenmetonstabielebeddingvermijden,
4.voorkomverstoringwerkzaamheden.
ad1.Lettenopmorfologievanteoverbruggenwaterloop.
Keuzemakenuitsmalledieperebeddinggedeeltenof
wijdereondiepe (mogelijkh.voorjukkenbrug).
Puntvanoverwegingbijbruggeninminderdrukenniet
snelberedenwegen:magscheveoverbruggingwordengekozentervermijdingvanS-bochtinwegtra.ce?
Ziefig.2.1.
Infig.2.2driealternatieveoplossingentegenelkaar
gesteldvoorhetgevalkruisingonder20°metdenormaalkanwordentotstandgebracht.Pig.2.2ageeft
derechthoekigekruising.
Bijliggerbrugofbetonplaatbrugkunnenvoorzijden
vandelandhoofdenzonderbezwaar//deoeverlijn
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blijvenlopen.
Uitberekeningvolgt,bijscheveoverkruising,16$
meermateriaalnodig.Wilechternognietzeggendat
brug16$duurderwordt.Immers,landhoofdenblijven
nagenoeggelijk,alsmededekostenvooraan-enafvoergereedschappen,materieel,bouwvanketenenopslagplaatsen,enz.
BovendienvandezemeerderekostenaftetrekkengeringereuitgavenvanaanlegweggedeeltetussenAenB.
Bijgewelf-enboogbruggendelandhoofdenwelrechthoekigopbrugasplaatsen,zodatnuoverspanning22$
meerbedraagt.Voortsschevestandlandhoofdenmogelijkhydraulischongunstig.
Alternatieveoplossing:waterloopplaatselijkverleggen.
Bijverkeerswegenprevalerenverkeerstechnischeeisen
bijtracékeuze.
ad2.(funderingsmogelijkh.)
landstrekenmetsedimentairopgebouwdebodembezitten
overgroteuitgestrekthedenweinigvariatieinsamenstellingenkwaliteit.Debruggebouwerinonsland
daaromweinigkeusgelateninuitzoekenvaneengeschiktegrondslag.Inanderelandstrekendikwijlsin
nabijheidvanmindergunstigegrondslaggoedefunderingsgrond.Vaakbestaatinmiddenloopvanrivieren
dehogeoevervaneenscherpebochtgrotendeelsuit
gesteenteofweerstand tegenerosiebiedendeaardlagen.
Vindenvangunstigegrondslagvoorbrugfundatievooralinafgelegenoordenvangrootbelang.Zand-en
grindlagenbiedengoedegrondslag:bijfundatiesin
derivierbeddingerechteropbedachtzijn,dattijdenshogeafvoereneendikpakkethiervankanzijn
weggespoeld.Dustochdiepfunderen.
ad5.(onstabielerivierbedding).
Inwesterselandenwordenjaarlijksgrotebedragen
besteedvoordeinstandhoudingvandebeddingenvan
afvoeren.Inminderontwikkeldelandenermeerekening
houdendatkunstwerkkanverlorengaandoorb.v.verplaatsingvanderivierloop.
Behoudvaneenbrugovereensterkmeanderenderivier
ofovereenverwilderdebeddingkanaanleidinggeven
tothogejaarlijkseuitgaven.Wijdeondiepebeddingen,
eilandeninderivieroftallozesplitsingenzijneen
indicatiedatdoorhetrivierwaterplaatselijkmeer
sedimentwordtaan-danafgevoerd.Dooropzanden
heeftdebeddingtegeringeafvoercapaciteitgekregen,zodatherhaaldelijk overslagplaatsvindt.Afte
voerendoorvloedbruggen.Ziefig. 2.3.Kansdat
rivierdebeddingverlaatenzichopvloedbruggen
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concentreert,oflangsweglichaamgaatstromen.
Dezemoeilijkhedenteverwachteninrivierstrekkingenwaarinplaatselijkgeprononceerdeafvlakkingin
verhang.Vormingvanneerslagkegel.Ziefig- 2.4.
Kruisingvandewaterloopliefstnabijdalmonding
kiezen.Voorriviermorfologiezieo.a.2en3ad4.(gunstigeplaatsvoormontage).
Bouwkostenzeerbeïnvloeddooromstandighedenwaaronderhetwerktotstandtebrengen.Stagnatiesalsgevolgvanhoogwatersofverkeershindertrachtente
vermijden.Mogelijkheden:
-brugindedrogebouwen,indeinsnoeringvaneen
meander;daarnainsnoeringdoorsteken.
-inlandenmetmoessonklimaat,bouwvanbrugbijlagerivierstanden.
-verkeerovernoodbrugleidenofnieuwebrugnaast
tevervangenobjectbouwen.
3.3-KEUZEDERHOOFDAFMETINGEN.
Breedte;voorvoetgangersenwielrijders:1tot2m.afhankelijkvanteverwachtenverkeer.Voorvoertuigenminstens
2.50m.langebruggenbredervooruitwijkendevoetgangers.
Brugvoorgemengdverkeer:eenbaansbrug:3-50tot4m.
tweebaansbrug:minstens6m.
Bijsnelverkeer:1m.extravoorpasserenzondervaartverminderen.
landbouwbruggen:2.50 a3.00m.,echterzonderofmetlage
leuningen.
leuningendienenvoornamelijk alsvisuelegeleidingvan
voetgangersenverkeer.Zeldenalsleuning,dochmoetin
datgevalvoldoende sterkzijnomdrukvanmenigteteweerstaan.Minimumhoogtevoorvoetgangers1.-m.Bijgrotere
bruggen1.20m.Indienuitsluitend alsverkeersgeleide,te
volstaanmetb.v.0,40m.Rijdekvanlandbouwbruggenvaak
aanderandenslechtsvoorzienvanhogebalk (schampbalk)
alswielgeleider.Plaatsenhoogtevanleuningenvanbelang
vooreffectievebrugbreedte.Voorprofielvanvrijeruimte
(5)ookrekeninghoudenmetbovenwegdekuitstekendeconstructiedelen.
Hetvolgendezeldeneenpuntvanoverwegingbijvaststellen
vanbrugbreedtevanbruggeninlandbouw-ofbosontsluitingswegen.Verdienttochdeaandacht.
Economischeoverwegingenleidenertoedebreedtevaneen
brugsmallertekiezendandievandetoeleidendeweg.Dit
geeftaanleidingtotverlagingvandeverkeerscapaciteit
vandeweg.Ookalsdebrugdezelfdebreedteheeftalsde
wegverharding,ervaarteenweggebruikereenbrugalseen
vernauwing.Wilmenhetvolleprofijthebbenvandebreedte
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vandewegverharding,dandientdebrugbrederdandezete
wordengemaakt.Optimum:brugbreedteiswegbreedteplusde
bermen.
Lengtevandebrug.
Doorstroomwijdte zogroothoudendatookbijhogeafvoeren
geenschadelijkeopstuwingindewaterloopontstaat.Eventueelrekeningtehoudenmetongehinderdeafvoervandrijfijsofdrijvendvuil(tropischegebieden).
Pijlersofjukkenineenrivierminderwenselijk.Inieder
gevalnietinstroomlijnplaatsen.
Beddingvernauwingdoorvooruitgebouwdelandhoofdenkannoodzakentotaanbrengenvanbodembeschermingonderenachterde
brug.Kwestievanwatvoordeligerkanuitkomeningevalveroorzaakteopstuwinggeenhinderveroorzaakt.
Bijvaststellenvandagwijdte,devolgendevuistregelsaan
tehoudenzonderdathydraulischonderzoekbepaaldnodigis.
-taluds1:1,waterdiepteminderdanbodembreedte:landhoofdentotsnijdingslijnvanbodementalud.Ziefig.3-1a.
-taluds1:2enflauwer:landhoofdentothalverwegenatte
talud.Ziefig.3.1b.
Bijvoorkeurvoorkantlandhoofdentotaanwaterlijn.Flauwe
taludsduidenopweinigstabiele liggingvandegrond.
Overigenskanhetnodigzijnopstuwingdoorprofielvernauwingteberekenen.Gebruiktemakenvangegeven uit6.Zie
ook7en8.
Lengtevandebrugbeïnvloeddoordehoogteliggingvanrijdekbovenwater.Bijhogeoeverszoudengrotelandhoofden
moetenwordengebouwdindiengrondlichaamvandewegtotaan
waterlijnwordtdoorgetrokken.Ziefig.3.2.Bijsteiletaludskanaanmerkelijkopbouwkostenvanbrugalsgeheelwordenbespaarddoorlandhoofdenverdervanwaterteplaatsen.
Lopendetaludsonderflauwehelling,danmogelijkvoordeligeruittekomenmetbouwenvanaanbruggen:fig.3.3'
Medevaninvloedopdeuiteindelijkebruglengteisdevormgevingvanhetlandhoofd.Infig.3-4adoorsnedeenbovenaanzichtvanopleggingweergegevenvaneenvoudigeliggerofbetonplaatbrug.Hetlandhoofdvangtdeaardenbaanop
overbreedtebenkandaardoorindeoeverrandwordengebouwd.Infig.3.4bwordtdeaardenbaanslechtstendele
opgevangen.Daardoortevolstaanmetkort (b!)landhoofd.
Echtermeerachterwaartsteplaatsenomafwerkenvantaludvlakkenmogelijktemaken.Brugmoetdanietslangerworden.
Uitkostenvergelijkmoetblijkenwelkeoplossingdevoorkeur
verdient.
Bijhetbepalenvandebruglengte,rekeninghoudenmetcourantelengtematenvandeliggers.Voorhouttot6m.Daarbovenrekeningtehoudenmetwachttijdnabestellen.
Boven6m.lengte,mindereffectiefhoutverbruiki.v.m.benodigdehogerestijfheid teneindetevoldoenaaneisenvan
maximumdoorbuiging.
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Omdezelfderedennuttigelengtevangewalstestalenbalken
testellenop8à12m.
Tegenwoordigookvoorgespannenbetonbalkenuitvoorraadaan
tekopen.B.v.sorteringN.V.NederlandseSpanbetonMijte':
AlphenaandeRijn:van6tot20m.lengte,opklimmendmet
2m.,enin40verschillende zwaarten.Hoewelduurderdan
hout,hiervanduurzamebruggentebouwen.
Hoogtebovenwater.
Bijbekenenterreinafvoerenslechtsrekeningtehoudenmet
passerenvanveegboot.Bijonbekendeafvoeren (tropischegebieden)eenwakingvan1à1.50m.bovenmaatgevendeafvoer
i.v.m.afdrijvendvuil (ontworteldebomen).
Hoogteliggingvanrijdekmedebepaalddoorconstructiehoogte
vandebrug.Bijsituatiesalsinfig.3-5getekend,dezezo
laagmogelijkhoudendoorb.v.langsliggerstussendedwarsdragersteplaatseninplaatsvanerboven,zoalsinfig.1.4
en1.9werdaangegeven.
Heeftmendaarentegenderuimte-b.v.inbergterrein-dan
brugmethooggelegenrijvloerwegenseenvoudigerconstructie
teverkiezen.Ziefig.3.6.
Infig.3-5istevensaangegevenhoeoprittenopbruggenin
eenvoudigewegen (landbouw,ontsluiting)dienenaantesluiten.Bijverkeerswegen,opritten1:50enmeer,engrotere
afrondingeni.v.m.zicht.
3.4-HETONTWERPENVANEENHOUTENLIGGERBRÜG.
Hetvolgendeisgeenrekenrecept:meereennotavanberekening,voorzienvantoelichtingen,illsobjectvandiscussie
gekozeneenhoutenliggerbrugmetoverspanningvan6,00m.
enbreedtetussendeleuningenvan+3-60m.Brugbestemd
voorverkeermetmax.asbelastingvan8ton.
Alsbouwmateriaalgekozenbasralocus,eenSurinaamsehardhoutsoort.
BijdeberekeningdeaanwijzingengevolgdvandeVOSB1963,
waarnodigaangevuldmetdievandeTG-B.1955(eerstgenoemdealleenvoorstalenbruggen).
Eig.4.1geeftaanzichtendoorsnedevandebrug.Rijdek
vanplanken25x8cm^.Bevestigdopzesliggersvan
20x45cm,liggendeop0,70m.vanelkaar,gemetenhart
ophart.
Belasting.
Bruggeninopenbarewegenmoetenbestand zijntegenzwaar
verkeer,waarbijalsmaatstafgeldteendrie-assigvoertuigmeteenasbelastingvan20ton,eneengelijkmatig
verdeeldebelastingvan400kgf/m^.Mennoemtdeze:
klasse60.Bruggeninhoofdverkeerswegen,metdemogelijkheidvanomrijdenvoorzeerzwaarverkeer,wordeningedeeld
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inklasse45 (15tonperas)
en"bruggen,nietbestemdvoor
ngedeeld
inklasse30.
zeerzwarevoertuigenworden
Ookdezeklassesteltnogzwareeisaansterktevandeconstructie.VanVOSB-klassificatiekanwordenaf
geweken.In
datgevalbijbruginopenbarewegbordplaatsenmetaanwijzingovermax.asbelasting.Ingevalvaneigenweg,nagaanwelkvoertuigdebrugmoetkunnenpasseren.
Voorbeschouwdebrugtwee-assigvoertuigverondersteld;
8 tonsachterasvoorzienvanvierwielen.Geenadditionele
gelijkmatigverd.belasting.
T o e l a a t b a r e s,panningen i n tosjral.oeus[_._

Voorsterkte-berekeningbrugdekplanken,volgensVOSB,art,80,
toetelaten:
—

o

\Jbuiging=160kgf/cm
l 16kgf/cm^
Echterhogeeisgesteld aanmaximumdoorbuiging.
InT.G-.B.basralocusnietopgenomen.
Uitvergelijkvanbreuksterktecijferstusseneiken,teaken
basralocus (teontlenenaan15en16)blijktdatvanbasralocus:
buigsterkte

=1.4tot1.5maaldievanresp.
teakeneiken,
drukvastheid .vezels =1.3 tot1.4maaldievanresp.
teakeneiken,
"
//vezels = + 1 . 1 maaldievanteakeneiken,
schuifvastheid
= + 1 . 1 maaldievanteakeneiken.

AfgaandevaninT.G-.B.art.26gegeventoelaatbarespanningenvooreikenenteak,zullendaarombijberekeningvande
brug (metuitzonderingvanhetrijdek)onderstaandespanningsgrenzeninachtwordengenomen:
Ü~ bui.
e
<Jd r u k __L
r r driik / /

T
Overigegegevens:

145kgf/cm2
75
90
11
,g.— 0,o

o

E =140.000kgf/cm (VOSB)
.5£ï^i£§IiiS£__r.;yAêk.;,
ïieVOSB,art.38.
Terbeschermingvanbrugdekplankentegenslijtage,hierop
slijtlaag,aangebrachtvan5cm.dikkeplanken.Weerstand
tegenbuigenenspreidendeinvloedvanwieldrukdoordeze
slijtlaagmagnietinrekeningwordengebracht.Alsbelastingaangenomen:drukvanwielmiddentussentweeliggers,
opéénplank:ziefig.4-2.
Bijberekeningvanbrugdekplanken,rekeninghoudenmetbe-
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lastingcoëff. (zieart.14)°
B=0,6+-rr^r-—•--,waarinL=overspanningslengte,
iU U + JJ

L=afstandtussendeliggers+plankdikte=0,58.
IngevuldgeeftB=1.
Momentinplankt.g.v.wielbelasting (zieformuleblz.41
vanVOSB):
M=~x2000(2x58-25)=22700kgfcm.
Momentt.g.v,eigengewichtteverwaarlozen.
2 cm
Aanwezigweerstandsmoment: •?.125.8 =267
.

3

Optredendebuigspanning: "or'n"" ~8 5kgf/cm ><f \I
Contrôleopdoorbuigen:
1
3
Aanwezigtraagheidsmoment:Tö•25.8=1067cm
.
Toelaatbaredoorbuiging:TTQQ=O»037cm.

r

4

r> + A n ^
-K • •
2000.50^
n n ^c- rtTTl
Optredende doorbuiging: - , n , .Q Q Q Q 1 Q g y = 0 , 0 ^ 5 c m .

(berekendmetformulevoorgelijkm.belast,geeft0,025cm.:
optredendezaltussenbeideuitkomstenliggen).
Toelaatbaredoorbuigingdusmaatgevendvoorafmetingendekplanken.
0p>m_ej^kin^e_nv Berekeninginkeurslijfvanregelsenbeperkingenvan"VOSB.Berekeningsmogelijknedenvansterkteleer
gekortwiekt.(Verwaarlozingspreidingdoorbovendek;verwaarlozinginklemmingsmomenten).
SterkteberekeningvolgensvoorschriftenT.G-.B.reëler,echterbeperkingvantoetelatenspanningenalsgevolgvan
aanwindenweerblootstaanvandekplanken (factor £. ).
Beidevoorschriftenzullendaaromtotnagenoegeen-3
zelfderesultaatvoeren.
Zoumindersterkhoutzijngekozendaninditgevalvereiste
sterkteteverkrijgendoordikkere-ofbredereplanken,of
liggersdichterbijelkaarplaatsen.
Berekening,jv
ande_jLiggers^
Ingevalliggersafzonderlijkdragen.
Mobielebelastingtevermenigvuldigenmetstootcoëff.en
belastingcoëff. VoorL=
6m.,C
=1.35-Xx0,04=1,34
(richtl.interp.tabelIIIart.15vanVOSB).^
Voorberekeningmaatgevend momentt.g.v.belastingen
eigengewicht,ziefig.4.3•

Eigengew.brugdek:800.0,70 .0,08.1.-= 49kgf/m'
"
" ligger :800.0,20.0,45.1.-=.JZg—,"
121kgf/m'
Maatgevend
moment;
^t)
M <=•g,• =1o.121.62

=

545 kgfm.

=4-1'34.4000.6 =_|Qia.r"
8585 kgfm.
1
3
Traagheidsmomentvanligger: -r~.20.45=152000cm
Weerstandsmom. "
" : 1.20.45 = 6750cm^
6
W

4

2
Optredendebuigspann.:^ ~ T =127kgf
/cm.
(<CP=145kgf/cm2)
on u
Optredendedoorbuiging:

_^5_J_^n^ooL^__0079

f
f
x

wiel-384.140000.152000
48.14000Ó.1520Ö0 ~ ^U,U
f 'fJ f °^mT
e.g,
°T
LOOO.6003
^OJlC „
Toelaatbaredoorbuiging:^rrr.600=0,75cm.
Gekozendoorsnedeisdusnietstijfgenoeg.Dezeberekening
nietvoortgezeti.v.m.volgende.
Meedragenvanmeerliggersalsgevolgvanstijfheidvan
brugdek (art.37V0SB).
UitopstellingvandubbelwielbovenliggerC-ziefig.4.3volgt,datliggersAenBmeezullendragen (ookingeval
drukvandezewielengeconcentreerd gedachtinP). WelkaandeelÀenBopzichnemen,afhankelijkvanstijfhedenvan
liggersenbrugdekplank.
Probleemuittewerkendoordezekrachtenalsonbekendete
stellenindevolgendevergelijkingen (ziefig.4-4)t zr~ C „"^iL-iL. f (L)------- 1
J
l

zakkingpuntc

" aenb:z,=z+C
f M3 --2
0 (l, e)-C^Aab9 c~ 21f^
2
3-Lpl
z

ab=G l 1 ^

f

1 ( L ) -" - " --"

3

Indezevergelijkingen:

c,,

C, en 0 ,
P

I

f

1>

,

I

1' Pi
1 en 1

f n en f„
2
3

coëff. (wa.arinEenfunctieconstantenzijn
verwerkt;
drulcperwiel,
traagheidsmom.vanresp.liggerenplank,
overspanningenvanresp.liggerenplank,
functiesvanL,1ene(tevindenin
b.v.StahlimHochbau,ofSterkteleer).
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Uit2en3isXoptelossen.DaarmeetecontrolerenofliggerGvoldoendewordtontlast,zodataaneisvandoorbuiging
wordtvoldaan (ziehiervoor),enofmomentinbrugdekplank
bovenCtengevolgevanXenP,doordezekanwordenopgenomen.
Inbovenstaandeberekening,krachteninbevestigingvan
brugdekplankenaanCbuitenbeschouwinggelaten.Ziefig.4-.5.
Daarplankendoorgo.ansslechtsmetspijkersbevestigd,zullendezeopdenduurlosraken,doorveringvandeliggers
eeneindjeuithethoutwordengetrokkenendaardoormetde
koppenbovenhetrijdekuitsteken.
Uitstekentevoorkomendooraanbrengenvanbovendek,dwars
overbrugdekaangebracht.Bijsmallebruggen,terplaa,tse
vanwielsporen:bijbredere,beterovergehelebrugbreedte.
losliggenvanbrugdekplankentevoorkomendooraanbrengen
vanonderslagbalkondermiddenvandebrug.Bijgrotere
overspanningen,meerdereoverlengteverdeeld.Pig.4-6.
Hierdoormeedragenvaneileliggersendusbesparingop
liggerdoorsneden,mitsbeugelverbindingberekend opoptredendetrekkrachten.
Indienvermeerderingvanconstructiehoogtevandebrugdoor
onderslagbalkbezwaarlijk,z.g.Andreaskruizentussende
liggerstoetepassen.Ziefig.4.7.Overdrachtvankrachten,doorgeringerestugheidvandezeconstructieminder
te+j:B.v.bijdrie
effectief.Hoeveelminder,slechtstegissen.
balkeninplaatsvanoverdracht4-+~ + ~ nu 1 ' '
3'3 3 "~ 4'2•4
(keuzeissubjectief.Vervormingvanonderslagbalkkanwel
wordennagerekend).
(voortzettingmeedragenvanmeerliggers).
Bijbredebrugmogelijkheidvanbelastingoprandvanbrugdek.Infig.4.3 aangegevenuiterstestandvanvoertuigtegenbrugleuningvantedimensionerenbrug.
Teberekenenhoedelastzichoverdeliggersverdeelt,indiendezemetelkaarzijnverbondendooroneindigstijve
onderslagbalk.Gebruikmakenvanberekeningswijzevanspanningenindegrondonderexcentrischedrukvaneenfundering.Ziehoofdstuk3=6-blz.4y>.
ExcentriciteitvanR=0,50m.t.o.v.verondersteldevlak
AB.Bijeenbreedtevan1cm,vanvlakÂB:
* ,-,i
• A 8000 , 8000.50 . 1 Q J . i u - 3 ? fi kP-f/cïïi'
drulespann, m A: —rzr~ + TP~T^77? ~ i y ' l - 5 , ° _ ; ^ , D i i g i / c m
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i/6.4^0^

drukspann.inB:
19-13.6= 5-4 "
Uitdefiguurdegroottevandekrachten1t/m6teberekenen.Degrootstein 1=2170kg.
Inditgevaltevolstaanmetliggersmetkleineredoorsnede.
B.v.kiezen:20x40cm2,
Ooknublijktdoorbuigingmaatgevend tezijn:inditgeval
0,78cm.,dusnogietstegroot.Uiteindelijkkiezen:
20x41cm2.

2
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Werdinplaatsvanbasralocusb.v.Europeesgrenengekozen,
danbijsterktecontrôleopbuiging,rekeninghoudenmet
verlaagde ^J=70kgf/cm2,enbijcontroleopdoorbuiging
metlagereE=100000kgf/cm2. ?
Eengrenenliggervan21x45cm""kanaandeeisenvoldoen.
Inditgevalmaatgevend debuigsterkte.
T M '49000.0
- ~j= ~7090"=

rn ! -,/ 2
6 9k g f / c m

'

Doordatdeonderslagbalk zalbuigen,ontstaateenandere
verdelingvandelastoverdeliggers.Bijvoldoendestijve
balknietongunstigerdaninfig.4.8voorgesteld.
Hetgaatslechtsomkleineverplaatsingen.Debecijferde
verdelingwijzigtzichzodraruimteinbeugelsontstaat
doorslechtpassenofkrimpenvanliggers.Weliswaar6-à
8voudigeveiligheidscoëff.verwerktintoetelatenspanningen,tochmetkiezenvanafmetingenniettekraprekenen.
Tenrechtenunognaterekenenofeenenkeleliggerter
lengtevanhalveoverspanningdevollewiellastkandragen.
Bijbelangrijkeoverbruggingenvoortsnategaanextrabelastingvanlangsliggerst.g.v.zijwind ofvoertuig(art.17
VOSB).
Tenslottetebedenkendatkostenvanaanbrengenvanonderslagbalk,inclusiefaanschafstalenbeugelsenbevestigingsmiddelenmogelijkhogerdanbesparingopliggermateriaal.
Oplegging.
Nabijoplegpuntennietrekenenopverspreidingvanwieldruk
overmeerdereliggersomdafhiergeendoorbuigingaanwezig
is.Dwarskrachtinliggersnabijoplegpuntendusgelijkaan
wieldrukmaalcoëff.C,vermeerderdmeteigengewicht.
e.g.brugdek:zieblz.38bovenaan;
" balk20/40:800.0,20 .0,40.
•1

Dwarskracht : e . g . : -r.. 6 . 1 1 3
w i e l : 1,34 . 4000

=

Optredendeschuifsp. (zie,form.7blz.
2' ?o'~~âX)

= 10

,7kgf/cm ;nogtoelaatbaar.

Uitditkleineverschilmetf blijktweldatonderzoek
naarschuifvastheidnietachterwegemagwordengelaten.
Liggerszondermeerlatenrustenoponderlaagvanstampbeton.Volgensart.33T.G.B,inditmateriaaltoetelaten:
25kgf/cm2,hetgeenminderdan <^rdruk_L.vezelsinbasralocus.
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Grootteoplegvlak:5700 /28=228cm2.
p po

Lengte oplegvlak:
/20= 11.4cm.minstens.Bijuitwerkingvanditdeta.ilwatruimeremaatgekozen.Ziefig.
4.9.
Leuning.
Dezeconstructiemoeteenhorizontalekrachtkunnenopnemenvan100kgf/m'. (art.18VOSB).
Volgensfig.4.1?vijfleuningstijlenaangebrachtoponderlingeafstandvan1.45m.Perstijlduseenhorizontale
krachtvan145kgf.
Stijlen"bevestigdalsaangegeveninfig.4-10.
BijAindestijleenmom.:145x123=17800kgfcm.
Gekozenstijlafmeting 10.10cm.
Bevestigdmet4~'bout.
Aanwezigweerstandmom. (i.v.m.boutverzwakking):
£ .8.75 .102=146cm5
Optredende buigspann. :

17800

/ 1 4 6 = 122 k g f / c m 2 , < ^ \j

Bijminderbuigsterkehoutsoortenrechthoekigehoutdoorsnedengebruiken,andersspoediglompaanzienvandeleuningen.Anderemogelijkheid,Ahogerplaatsendoortoepassenéénderinfig.4.11afgebeeldeconstructies,-y
Omduwenvanrandliggerwaaraanleuningbevestigd,teverhinderendooraanbrengenvanklossen.Fig.4.12.
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3.5.Ii^GM„IM..MMPiro.JMlL,
Aanvankelijkconstructietoegepastbestaandeuitdoorliggersgedragenvloerplaat,uitgevoerd alsmonoliet.
Ziefig.5.1a.
Inbetontechniek opgevatalsnaastelkaargelegenT-balken
waarvandeflenzentevensdienstdoenalsvloer.Inde
lengtevandebrugdezeflenseengedrukteconstructie;in
dwarsrichtinggebogen.Onderindebalkenofribben,dewapeningvoorhetopnemenvandetrekkrachten.
Metdezeconstructiebetonopzeerefficiëntewijzegebruikt.Vervaardigingechterduurvanwegeingewikkeldebekisting.Bovendiengevendezwarebalkenaandebrugeen
lompaanzien.
Daarombijniettegroteoverspanningen,toepassenvan
plaatbruggen,fig.5-1b.Voorverkrijgenvanzelfdesterkte
meerbetonnodig,dochwegenseenvoudigerbekistingbouxtfkostennulager.Bovendienrankaanzienvanplaatbruggen.
Indevijftiger jaren,veelinsecundaire-entertiairewegentoegepastevorm:plaatmetoverkragendeeinden,gesteund
opbetonpalen.Ziefig.5.2.
VooralA/oorkleinebrugjesoverperceelscheidingen,naar
woonervenenz.isdegeringeconstructiehoogtevanplaatbruggenvangrootvoordeel.Voldoendewakingtehandhaven
zondertewordengenoodzaakttotaanlegvanop-enafritten.
Wapeninginpaalkoppenblootgeslagenenindeplaatopgenomen.Langsdeplaateindeneenwandjevanbetonnendamplankenaangebracht omtevoorkomendatgrondenwegverharding
doorverkeersbelastingindeslootwordtgeperst.
Dittypebrugleentzichnietvooroverspanningenvanmeer
dan14tot16m.daarplaateindendanontoelaatbaarveropverenbijbelastingvanmiddenveld.
Grootbezwaarvandezebetonconstructie:veelwerkurente
velde (duur).Bekistingmaken,wapeningvlechten,betonstcrter;wachtenopverharding,ontkisten,enz.Grotendeels
tevermijdendoorgebruiktemakenvangeprefabriceerde
liggers,platen,enz.vanvoorgespannenbeton.Voorspanconstructieslichterendaardoortransporteerbaar.
Toenemendevraagnaardezeartikelenstimulerend opontwikkelingvanbetonindustrie.Thanskeurvanliggersenplaten
uitvoorraadleverbaar,waarmede-alsvoorheenmethoutopeenvoudigeensnellewijzeligger-enplaatbruggenkunnenwordengebouwd.
Infig.5.3,doorsnedeoverbetonplaatbrug,opgebouwduit
naastelkaargeplaatstevoorgespannenplaten.Randplaten
speciaalgevormdmetopstaanderand.Deplatentoteengeheelmetelkaarverbondendoordwarsdoorgestokenvoorspankabels.Dwarsspreidingvanverkeerslastbevorderddoorop
deplatengestortelaagbeton.Bijbelastingvandebrug
neemtdezelaagdrukkrachtenop.Dezeplatenmeteentotale
diktevan16tot27cm.geschiktvooroverspanningenvan4
tot8m.Voornamelijktoegangsbrugjesnaarpercelen.Max.
asbelasting:-~~^8ton.
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Voorzelfdedoelook"brugjestegebruiken,opgebouwduit
dwarsoverspanbetonliggersgelegdeplaten(gevleidin
mortellaagenmetbOLitenvastgezet).Ziefig.5.4-Ter
voorkomingvanslijtageisopdevoorspanplateneen3cm.
dikkegrindzandasfaltlaagaangebracht.Metdezeconstructiegrotereoverspanningenteoverbruggen.
Voorgrotereoverspanningen:
-bruggenvanvoorgespannenbetonliggers,waartussenprefab,betonplaatjes (tegels),dienendealsbekistingvoor
optestortengewapendbetonnenrijdijk.Ziefig.5.5-bruggenvanvoorgespannenbetonliggers,aanbovenzijde
voorzienvandoorlopendehoutenspijkerribbe,waarop
rijdekvanhoutenplankenwordtbevestigd.
Alnaargesteldheidvandegrond enhetgewichtvande
brugdezetefunderenop:
-oplegelementenoffundatieblokken,dieindeoeverrand
wordengelegd.Ziefig.5-6.Nauwkeuriguitlijnenen
zuiverwaterpasleggennoodzakelijk,tervoorkomingvan
ongelijkeopleggingvanstijvebrugplaat,
-putten,ingevalop1à2m.ondermaaiveld zicheen
draagkrachtigelaagbevindt.Ziefig.5.7-Dezefunderingbestaateveneensuittransportabeleonderdelen.
Naingraven,deputtenvullenmetmagerebeton.Dejukken
wordenhierinvastgezet,
-palen,indiendraagkrachtigelaagdieperligt.Benmogelijkeoplossinggeeftfig.5.8.Debrugkomtopachtpalenterusten,gegroepeerd invierpaaljukkenopdehoekpunten.Overdepaaljukkenwordenlandhoofdbalkengeplaatst:opgebouwduitdriemetboutenaanelkaarbevestigdevoorspanplaten (gewichtsbeperkingbijmontage).Op
dezebalkenkomendevoorspanplatenofliggersvanhet
tevormenbrugdekterusten.
Betonvoorvoorgespannenartikelenwordtnauwkeurigsamengesteld enondergunstigeromstandighedenverwerktdante
veldemogelijkis.
Gaafoppervlakendaardoorzeerrisistenttegenagressieve
invloeden.Bovendiengeenontstaanvanhaarscheurtjesin
getrokkenzonebijvoorspanbeton.Lit.10,11,12en13.
Compendiumvanhetvoorgespannenbeton,14?geeftgoed
overzichtspanmethoden«
3-6.DEONDERBOUW.
Hieronderdusterekenenlandhoofden,pijlers,jukken,enz,
Landhoofden.
Functie:-overdrachtoplegdrukkenvanbrugnaarondergrond,
-overgangvanverkeervanoeveropbrugdek.
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Realiseerbaarinkunstwerkalsafgebeeld infig.61.Brug
steuntopvoetstuleA;enBvormteenbakwaarindeaardenbaanvanafdeoeverwordtvoortgezettotdebrug.
Benamingonderdelen-;
-Aheet frontmuur
-wandenlangsBhetenvleugels.Staanzerechthoekigop
defrontmuurdan.haaksevleugelmurengenoemd,Staanze
schuindaarop?danwijkendevleugelmuren.Ziefig. 6.2.
Bermenvormenessentieelonderdeelvanverhardingsconstructievandeweg.Totfrontmuurdoorlatenlopenmaaktbreed,
dusduurfrontnoodzakelijk.Daarombermengeleidelijkversmallenenopsluitentussenwijkendevleugels.
Ligtdeweghogert.o.v.oeverland,danrekeninghoudenmet
detaludslangsdebermen.Infiguren 6.3 en 6.4aangegevenhoe.Zelfdeconstructieinbeidefig.weergegevenin
scheveprojectieeninbovenaanzicht.
Hoedichterhetlandhoofdbijdeoeverrand,hoeminder
grondbehoefttewordengekeerd,endestelichterdeconstructiekanzijn.Fig. 6.5 maaktditduidelijk.Tevolstaanmetenkeleenfrontmuurwaarvanlengtebeperktdoor
bermenplaatselijktotb.v.halvebreedtetereduceren.
Houtenlandhoofderu
Fig. 6.6 demeestsimpeleoplossing.Aanbrengenvangrondplank,fig. 6.7,voorkomtdoorpersenvanwegmateriaaltussendebrugliggers.
Bijweinigdraagkrachtigegrond,grondbalkopdwarshouten
latenrusten.
Pig. 6.8 eenondersteuningmeteenpaalfundering.Stippellijngeeftaanhoeuiterstestandvanconstructiet.o.v.de
oeverkanwordenbepaald.Degrondbalkheetindezeconstructiedeksloof:opdevlakafgezaagdepalenbevestigdmethakkelbouten.Tegensplijtenvanpaalkoppen,dezevaneenmesbandvoorzien.Ziesyllabusoverfunderingen.
Moetlandhoofdgrondkeren,danachterdepalenplanken
aanbrengen.Deinfig. 6.5 afgebeeldeconstructieinhout
uitgevoerd zieterdanuitalsfig. 6.9.Tenopzichtevan
deconstructievanfig. 6.8devolgendeverfijningenopte
merken:
-overgangvanwielvanverhardingnaarbrugdekgeeftstoot
alsgevolgvanverschil
insamendrukbaarheid.Daarom
eerstebrugdekplankvervangendoorstootbalk.G-rotere
massahiervanvertraagtplotselingespanningstoenamein
constructiedelen,
-brugliggersomsloofgekeeptendaaraanmethoekijzersbevestigd.Aldusbeidelandhoofdentegenelkaarafgestempeld
enwegdrijvenvanbrugbijonvoorzienehogewaterstanden
verhinderd,
-bovenkantslooftussendeliggersschuinafgewerktvoor
afvloeienvanvocht,
-nadentussengrondkerendeplankenmettengelsafgedekt.
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Pig. 6.10 toonteenvariantoplossing.Inplaatsvandeksloofnueengordingindepalengekeept.Minderkansop
vuilophopingterplaatsevandeksloof.
Pig. 6,11 bakvormig landhoofdgemaaktvantendelebeslagenrondhout.B.v.tebouweninbosontsluitingswegingeval
veelrechtstammighoutaanwezig.Verbindingtussenvleugels
enfronttotstandgebrachtdoorinkepingen (bijt>).^et
zaagendisselofbeitel.
vooronderlingeverbindingvanhoutdelen,bijditsoortwerkengebruikmakenvankrammen.Wordenmetmokerinhethout
geslagen.Bijhardehoutsoorteneerstafpassenenvóórboren.
Infig. 6.12 hetzelfdetypelandhoofd,gemaaktvanbezaagd
hout.Volgordederwerkzaamheden:
a-palenheien.Buitenstefrontpalenwattersteekvoor
meerdere stabiliteit.Frontwand afmakendoorkoppen
van.depalenenaanbrengenvandeksloofenplanken,
b-vleugelsafmaken.Dekslovenhiervanlopenoverfrontsloofendaa.ra.anbevestigdmetinkepingenofhoekijzers (beter).Beplankingloopttegendievanfront.
Daaraanbevestigd zoalsaangegevenbijc,
c-ankerstang(-en)tussenvleugelsalsextrasterktetegengronddruk.Daarna,landhoofdruimtelaagsgewijze
aanaarden.
Uitfig. 6.12 blijktwelhoeveelhoutmoetwordengebruikt
voordittypelandhoofd.Daaromalsalternatiefoplossing
fig. 6.5metgroterebrugoverspanningteoverwegen.
Fouten.jukkenenschragen.
Houtentussensteunpunteninprincipeopdezelfdewijzegevormdalsfrontvanlandhoofdfig.6.12,echtermetweglaten
vanbeplanking.Ziefig. 6.13.Ooknupalentersteek
plaatsenenbovendienafschorenterverhinderingvanzijdelingsebewegelijkheid.Aanelkezijdeéénschoor,tervermijdingvanhalfhoutsinelkaarkepen.
Paalkoppenaftedekkenmeteensloofof,zoalsgetekend,
vattentussentweegordingen.
Ondersteschoor-aan-paalverbindingslechtsbovenwatertot
standtebrengen.Insituatiealsinfig. 6.14aangegeven,
moettotmeerderestijfheidvanhetjuk,evenbovendewaterlijneendubbelegordingwordenaangebracht.
Bijhardebodeminplaatsvanjukken,schragenalstussensteunpuntbouwen.Opgebouwduitstijlen,steunendeopeen
grondbalkofgrondsloof,aandeboveneindendooreendeksloofofmetdubbelegordingaanelkaarverbondenenvoorts
afgeschoord.Ziefig. 6.15.1ermeerderedraagkrachtonder
degrondsloofeventueeldwarshoutenaanbrengen.Ookgebruik
temakenvaneengemetseldeofbetonnenvoeting.Zie
Ziefig. 6.16.Indezefiguurtevensaangegevenhoestijlenaandegrondsloofkunnenwordenbevestigd.
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_^JLgJ3igIL_(i^Gme"tlselde)enjojstonnerilandhoofden.
Invoorgaandeparagraaf"behandeldeconstructiesstaanvoortdurendinvochtigegrond.ïTietgunstigvoorbestendigheidvan
hout,ookalwordtditmetconserveringsmiddelenbehandeld.
Daaromvoorduurzaamwerksteenofbeton.Vooralvoorgrotere
bruggengecompliceerdebouwsels.Daaromslechtsenkelebijzonderhedenhiervantebespreken.
Infig. 6.17 a,bencresp.afgebeelddoorsnedenover
frontmuurvanmetselwerk,gefundeerd oppalen,vanbetonen
gewapendbeton,beidegefundeerd opstaal.
Indefigurenschematischdekrachtenaangegeven,opdemuren
uitgeoefend.Deresultantevandezekrachtenmoetbinnende
z.g.kernvanhetgrondvlakvallen.Komtdewerklijnvande
resultantenhierbuiten,dantreedteendeelvandegrondslag
waaropdemuurrustalsdraagvlakbuitenwerking.
Toelichting:
Opgrondvlak, breedbenlang1werktkrachtP:zie fig.
6.18 Staat PinA,daningrondvlakeendrukspanning:

\Jl = bT~
StaatPinB,danbehalvespanning
gevolgvanhetkoppel:
M =™

o

spanningen

bP

G-roottevandezespanning
wisselt:
.
Cf _M_ '/6bP
XJ
2~¥~1 ,r ,2

dievanCnaarDvantekenverP
bl

waarin¥=weerstandsmomentvangrondvlakt.o.v.hetmidden.
Beidespanningenopgeteldleverteenspann.=obij o>,en
bijD:spann.=r-r. 2P
VerplaatstPzichnaarD,danneemtdaardespanningtoeen
zouineendeelvanhetgrondvlakeenneg.spann,moetenoptreden,hetgeenbijfund,opstaalnietmogelijk.
BijPinD, Cf =CX>.Labielevenwicht.
Hydrostatischedrukvangrondwatertegenachterzijdemuur
magwordenverwaarloosd,indiendeugdelijkedrainagewordt
ontworpenenuitgevoerd^Inkeermurendaartoewelopeningen
uitgespaard (weepholes).
Aaninfig,
6.17 afgebeeldeconstructienoghetvolgendeop
temerken:
diktevandemurenbijaenbbepaalddooreisenvanstabiliteit.Enigebesparingopmateriaalteverkrijgendoor
uitbouwvaneenteen.Doorgrotergrondvlak,meermogelijkheidderesultante Rbinnenkerntehouden,
bijainhoutenfundering,langsvoorzijdeeenlangssloof
aangebracht,waartegentersteekgeheidepalen(schoorpalen)bevestigd.Vooropnamehorizontaleontbondenevan R,

tr2 als
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-"bijID,voorlangsdevoeteendamwandingevalkansbestaat
opontgronding,
-bijtoepassingvangewapend"beton(c)aanwandenvoetplaatzodanigevormgegeven,datomslotengrondlichaam
functievan"eige?agewicht"krijgt.Bijgroteeenheden
zijnribbenBnodigalsverstijvingvandewandenenverbindingtussenvoetplaat enfrontmuur.Bijkleinereeenhedennietnodig,indienmomentinÀdoorconstructiekan
wordenopgenomen.
Pig. 6.20 toonteenvariant,geschiktvoorlichteconstructies,
-bijbencz.g. stootplatenaangebrachtmetalsdoelgeleidelijketoe-enafnamevandoorverkeeroplandhoofd
uitgeoefendekrachten.Overbrugtbovendienongelijkehoogteliggingvanwegdekenbrugrand alsgevolgvannaklinken
vanaanaarding,
-bijbencvoorzijdefrontmurenietsachteroverhellendgeplaatst.Technischnietnoodzakelijk.Esthetischeverfijning,
-tussenbrugenlandhoofd enigeruimtelatent.b.v.lengteveranderingen.Doordezenaadvaltvuildatzichophoopt
bijdebalkopleggingen.Tevoorkomendoorvlakkenschuin
aftewerkenensteunpuntenvandebrugliggersluchtigen
toegankelijktehouden,letopwijzevanopleggenvandezeliggersina,benc.Opleggingbindnadergedetailleerd.
Daarbetonenmetselwerkbrosenminderelastisch,bijhoutenbruggenhetbeste,hetlandhoofdmetzwarehoutenbalk
tebedekken.
Eig.eeenvariantoplossing,waarbijéénenkelezwarebalk
taakvervultvanbeidestootbalkenoplandhoofd enbrug.
Wegensmonolietischkaraktervangewapendbetonconstructies
(klassiekebouwwijze),ontstaanvaakinruimtelijkezin
zeergecompliceerdebouwsels.Alsvoorbeeld infig. 6.19,
landhoofdtypefig. 6.5,uitgevoerd ingewapendbeton.
Doordatschuifvastheidvandegrondnabijeentaludvoor
eendeelreedswordtaangesprokenvoordestandvandattalud,doorgaansnietvoldoendeoveromookoplegkrachtenvan
hetlandhoofdteverwerken.Daaromfunderingsplaatopgroterediepteaangebracht.Degrondkerendeconstructiesteunt
hieropmetplaatvormigekolommen.Gronddruktegenhetbouwwerkdaardoorbeperkt.
Infig. 6.21 eentypelandhoofd,bestaandeuitdamwanden
(vert,ingrondgeheideplanken).Tevervaardigenvanhouten,betonnenofstalendamplanken.Inditgevalvanbeton.
Eenvoudigeconstructie,heiwerkechteromslachtigenduur.
Naopdiepteheien,wordendeplankengekoptendevrijkomendewapeningopgenomenineenterplaatsegestorterandbalk.
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3•7.VORMENENCONSTRUCTIESVANGROTEREOVERBRUGGINGEN.
Balkbruggen.
Liggerbruggenookwelbalkbruggengenoemd.Metbalkbruggen
hierdusdemeersamengestelde constructiebedoeldvan
hoofdliggers,dwarsdragersenlangsliggers.
Hoofdliggersgevormdvanvolwandige-ofplaatligger,dan
welvanvakwerken.
G-roteplaatliggerprofielenwordenopgebouwduitplaatstaal.
Voorheenderandenvanstrippenmethoekstaalaanlijfgeklonken:ziefig. 7.1a.Omnabijhetmiddenvandeligger
groteremomentenoptekunnennemen,profielverzwaringdoor
tweeofmeerstrippenopelkaaraantebrengen.Eig. 7.1b.
Tegenwoordigvoorrandenspeciaalgewalstelas-,neus-of
ribprofielen.Fig. 7.1c.
Omplooienvanlijfplaatteverhinderen,wordendwarsopde
plaatribbengelast.Aanzienvanplaatliggeralsafgebeeld
infig. 1.9.
Inverbandmetnoodzakelijkestijfheid,verhoudingvan
+1:10aanhoudentussenliggerhoogteenoverspanning.Daar
belangrijkdeelvanlijfplaatniettotsterktevanligger
bijdraagt,volwandigeliggersniettoepassenbijoverspanningenvanmeerdan25à30m.Tochweluitesthetische
overwegingenbruggenvooroverspanningenvan60m.enmeer
alsplaatliggerbruguitgevoerd (lijfhoogtevan4-8 m.).
Ookbijhoutenbalkbruggenvolwandigeliggerstoetepassen,opgebouwduiteenlijfvandiagonaalsgewijsopelkaar
bevestigdeplanken.Ziefig. 7.2.
Eenandereveeltoegepastemethodeomuithoutvanbeperkte
afmetingeneendraagkrachtigeliggersamentestellenisin
fig.7.3a aangegeven.Daardeklosseneenvervormingalsin
baangegevenmoetenvoorkomen,moetenzeeenlangskrachtL
kunnenopnemen.Degroottehiervanvolgtuit:
(M2-M 1 )8
1=— — — — - — —

ç

waarin:

1 = langskrachtinkgf,
M„enM,=momenteninkgfcm,indebalkoptredendeter
plaatsevandoorsneden2en1,
S =statischmomentvanhalveprofielincm9.
I =traagheidsmomentvangeheleprofielincm.
Aantalenplaatsvandeklossenalsvolgttebepalen (ziec^
Vanliggermiddennaarsteunpunt:
M 0 -M,=M
2
1 max.
Vangekozenprofiel,IenSberekenen,waarna L kanwordenbepaald.Veronderstel,degroottehiervan=11ton,
endateenklos3tonkanopnemen.Perbalkhelftdus
4klossennodig.Plaatstebepalenuitvormvanmomentenlijn,alsaangegevenind.
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Nauwkeurigeuitvoeringvanconstructiezeer"belangrijk.Bij
"berekeningvanweerstandsmomentvandeliggerwordtn.l.van
deveronderstellinguitgegaan,datloeide"balkhelftenniet
t.o.v.elkaarzullenverschuiven.
Daargrootdeelvanmateriaalinlijfplatennietbijdraagt
totsterktevandeligger,inlichteconstructies(vliegtuigbouw)tergewichtsbesparing inlijfuitsparingenaangebracht;fig. 7•4a.
Ditideeookindebruggenbouwtoegepast (echterookuit
esthetischoogpunt)doorBelgischingenieurVierendeel.Zie
naarhemgenoemdeliggerconstructie in(b).Opgebouwduit
rechthoekigsysteemvanI-profielen,buigvastmetelkaar
verbondenindeknooppunten.Afrondingenindehoekengevormddoorgebogenstrippen,Verhittingnoodzakelijk,hetgeenduurenongewensti.v.m.ongunstigewijzigingenin
hetFe-Ohypotectoid.
Boven25-30m.overspanning,liggersalsvakwerkuitte
voeren.Oudetussenvorm,dez.g.tralieligger: fig. 7.5.
Vertikalenzijngedruktestaven,allediagonalengetrokken
endaardoorvanstrippentemaken (goedkoopsteprofielstaal).Constructieoptevattenalssamenwerkendesystemenbenc.Platstaalkniktuit,dusinvakkenmetgekruistestaven,alleendegetrokkenwerkzaam.Wegensgrootaantalknooppunten,zeerbewerkelijk.
Modernevakwerkbruggenmetzigzaglopendediagonalen.In
fig. 7.6aeenz.g.halfparabolischevakwerkligger.Door
dezevorm,staafkrachteninboven-enonderrandstavenongeveerevengroot.Geenprofielverzwaringnodigenesthetisch
meerbevredigend.Deneergaandevertikalenvoorophanging
tó,andwarsdragers;deopgaande,halverenkniklengtebovenrandstaven.
Dehoofdliggersbezittenslechtssterkteineigenvlak.
Daaromvoorzieningennodigtegenwind-,rem-enknikkrachten.
Omweerstandtebiedenaanwinddwarsopdebrugenhet
zichdaaropbevindendverkeer,tussendetweehoofdliggers
vakwerkenaangebracht.Onderderijvloerentussendebovenrandenresp.hetonder-enhetbovenwindverband.Zie
fig. 7»6benc.Hetlaatsteookwelknikverbandgenoemd
omdatnaaststerktetegenwindkrachten,daarmeetevens
uitknikkenvandegedruktebovenrandenmoetwordentegengegaan.
Dwarskrachtenvanbovenwindverband naaroplegpuntenovergebrachtdoorz.g.portaal,gevormddoorbeideeindvertikalenofneerwaartslopenderandstaven.Zied.
liggendebovenrandenniethooggenoegbovenprofielvan
vrijeruimte,danknikkrachtenenwinddruktegenvakwerkconstructiedoorvertikalewandstavenopgenomen.Tezamen
metdedwarsdragersvormendezedaneenstijveU-vormige
constructie.Ziee.
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Ishetrijdekineigenvlaknietstijf (ditisbijspoorbruggensteedshetgeval),danonderdebrug,ooknogremverband aanbrengenomtevoorkomendatdedwarsdragersuit
hunvlakwordengebogen.
Vakwerkbruggenookvanhouttemaken.Houtenvakwerkstaven
hebbengroterestijfheid.Daarommeestalgedrukte,dus
stijgendediagonalentoegepast:tegenstellingtotstalen
vakwerken.Ookhoutenbruggenmoeteningoeduitgeruste
werkplaats,doorvakliedenwordengemaakt.
Blootstaanaanweersinvloedeninvochtigklimaattevermijdendooraanbrengenvankapoverdebrug.
Doortoepassenvanbepaaldevoorspantechniek,eenenkele
maalreedsvakwerkconstructiesvanbetongemaakt.

Ditzijnbijzonderevakwerkvormen,voornamelijkbijhoutconstructiestoegepast,ommethoutvanbeperktelengte
tochgrotereoverspanningentekunnenoverbruggen.
Fig. 7.7aiseenhangwerk;debrughangtaaneenenkeleof
meervoudigebok,inBtegenhetlandhoofdgeschoord ofinA
opeentrekbalkbevestigd.Enkelvoudig,indienhetschoorwerkalleenuitdebalken (1)isopgebouwd enhetbrugdek
inhetmiddenvandebrugeensteunpuntheeft (aanGgehangen),ofmeervoudig,indienopgebouwduit (1)en(2):driehangers.
OpgelegdvolgensA,lijktdeconstructiemeeropeenvakwerkmeteengetrokkenonderrand.Trekkracht=hor.ontbondenevanschoorkracht.Bijlangeoverspanning,lasseninonderrand,dietrekkrachtmoetenkunnenopnemen.BijBgeen
trekkrachtinonderrand.
Uitknikken vangedrukteschoorconstructietevoorkomen
doorafschorentegendwarsdragers:ziedoorsnede.Knik-en
zijdelingsekrachtennaaropleggingenafgeleidmetwindverband,aangebrachttussendeonderrandstaven.
Bijspringwerk,fig. 7=7b,schoorwerk (inditgevaleveneenstweevoudig)onderderijvloergelegen.Daardoormogelijk,zoonderdebrugteplaatsendatwordtbespaardop
afmetingenvanliggersonderrijdek:inditgevalgeen
langsliggers,zodatrijdekplanken//brugas.Bijgrotereof
bredereoverbruggingen,drieofmeervoudigehoofdconstructies.
Inplaatsvanhogelandhoofden,springwerktegebruikenin
combinatiemetaanbrugopjukofschraag.Ziec.
Ookbijspringwerkengevaarvaninstortendoorzijdelings
uitwijkenvan.hoofdconstructie:ziebijb.Tevoorkomen
doorwindverband onderbrugdek,metgelijktijdigeverankeringvanbovenrand opoevers,ofafschoringeninhetvlak
vandeschoren.
Daarsysteem (2)opzichzelfnietvormvast,moetdeverbindingbij0schuifvastwordenuitgevoerd.Ditgeldtookvoor
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deverbinding,waarbijhetspringwerkdeondersteschoren
tezamenkomen.
Hoemeerveldendebrugheeft,hoenauwkeurigermogelijke
vormveranderingenalsgevolgvanonsymmetrischebelastingen
moetenwordennagezocht.Eenvoudigeongekunsteldelijnen
vanhang-enspringwerkenmakenconstructieaantrekkelijk.
Deuitwerkingechternietzoeenvoudigeninhandenvanlekenvolgevaren.

Infig. 7.8opeenliggereengelijkmatigverdeeldebelastinggedacht,verdeeld inmotenmetgewichtP,,Pp,enz.In
poolfiguur,P,ontbondengedachtinkrachten Ïen2.Willen
P.,,1en2evenwichtmakendanmoetenzedooreenzelfde
puntgaan.GebeurtinA:richtingen (1)en(2)ontleentaan
1en2uitpoolfiguur.DitzelfdeteherhalenvoorPp,P~,
enz.,waarbijB,C,enz.volgenuitrichtingenplaats van
(2), (3),enz.Aldusstangenveelhoektetekenen,aangevende
verloopvankrachtenopgex^ektdoorgelijkmatigverdeelde
belasting,resulterende intweereactiekrachten (1)en(8)
waarvangrootteenrichtingwordenbepaalddoorgekozen
krachtenschaalinpoolfiguurengekozenpoolafstanden.Ziea.
Dezefiguurtoontdeindegraphostaticaontwikkeldemethode
voorhetbepalenvandemomentenlijnvaneenopbuigingbelasteligger.Indienalsdragendeconstructieeenliggerwas
gebruikt,dansteldelengteM,metinachtnamevangebruikte
lengte-enkrachtenschaal,hetmomentvoordatdaarinzou
optreden.
Bijboogbruggenwordtdestangenveelhoekuitgevoerdin
steen,beton,staalofhout.Daardoorwordtaanmerkelijkop
materiaalverbruikbespaard.Zouslechtseenstatischelast
opdebrugwerken,dandeboogzotevormendatslechts
drukkrachtenhierinoptreden.Daardoordemateriaaldoorsnedentenvollebenut.
WerkenopdeliggerkrachtenK.,Kpen K7f enwordtopdezelfdewijzeenmetgebruikvandezelfdeschalen,voordit
belastingsgevaldestangenveelhoekbepaald,danzaldeze
afwijkenvandievana:zieb.Zoubrugalsboogconstructie
zijnuitgevoerdvolgensstangenveelhoeka,danzullendaarinmomentenoptreden (endwarskrachten),1-ra.arvangrootte
doorlengtevanmaangegeven.
Laatmendeboogheteigengewichtvandeconstructiedragen,
dantochaanmateriaaltebesparen,naarmateverhoudingtussenM enmgroter.Datishetgevalbijgroteboogbruggen,
ofbruggenmetinsteenofbetonuitgevoerdebogen.
Deboogconstructiemaakthetmogelijkgrotereoverspanningentebouwen.Balkbruggen 100-130m.,boogbruggen>500m.
MiddenoverspanningWaalbrugbijNijmegen244m.
Doorboogstijfuittevoeren (volwandigeliggerofvakwerk)
kunnentoevalligemomentendoordezewordenopgenomen.
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FraaivoorbeeldisverkeersbrugteNijmegen.
Inplaatsvanzwaaruitgevoerdeboog,,waaraanlichterijdekconstructiehangt,kunnenooklangshetrijdekverstijvingsliggerswordenaangebracht,vooropnametoevalligemomenten,Nueenlichteboogalsversterkingvanb„v.een
volwandige liggerbrug.Dezez.g. staafboogbrugofLangerse
brug (naarDuitseontwerper)inonslandveeltoegepastbij
rivierovergangen.Fraaivoorbeeld:verkeersbrugoverRijn
bijArnhem (tenrechteeenvolwandigeplaatbrugovervier
steunpunten,waarbijmiddenoverspanningversterktmet
staafboog).Voortype,ziefig. 7.9.Nieuwerebruggen:
verkeersbrugbijGorkum.Heeftzeerrankaanzien.Ditbij
Brienenoordbrugnogversterktdoorvoorhangers witgeschilderdebuizentegebruiken.
Tenrechtezijndezestaafboogbruggengeenechteboogbruggen:deboogstaatopverstijvingsliggerendezeneemthor.
ontbondenevandeboogkrachtenop.Brugoefentdaardoor,
netalseenbalkbrug,slechtsvert,krachtenuitopopleggingen.DitintegenstellingtotboogbrugteNijmegen.
Hang;-ofkabelbruggen.
Wordtinfig. 7.8depoolvanpoolfiguurrechtsvankrachtenlijngeplaatst,danontstaatneerwaartsgebogenstangenveelhoek,eninplaatsvandrukkrachten,dezenudewerklijnvantrekkrachten»
Bijhangbrugdestangenveelhoekdoorkabelsgematerialiseerd.
KabelbrugzalzichwijzigenonderinvloedvanmobielebelastingoOntoelaatbarevervormingeninrijdektegentegaan
dooraanbrengenvanverstijvingsligger.
Kabelbrugveelvoudig statischonbepaald.Sterkteberekening
vanverstijvingsliggerdaardoorzeergecompliceerdvraagstuk.Vaninvloedo.a..:rekinkabel,verhoudingtussen
eigengewichtenverkeerslast,stijfheidvandeligger.
Eenstuggeverstijvingsliggerkrijgtgroteremomentenopte
nemenenzoudussterkermoetenwordenuitgevoerddaneen
elastische,mettochtoereikendebuigsterkte.
Uitgaandevaninfig. 7.10verondersteldevervormingsmogelijkneden,bijkleinerehangbruggenvoorlichtverkeer,de
liggerwelzosterkgemaaktdatdaarmeehalveoverspanning
(duszonderdekabels)zouzijnteoverbruggen.Uiteraard
zeerconservatieveaanname (verwaarlozingvaninklemmingsmomentenentegen
buigingvanaangrenzendebrugvelden).
Verstijvingsliggers (ookbijboogbruggen)moetenweerstand
kunnenbiedentegenpositieve-ennegatievemomentenen
dwarskrachten.Rekzoveelmogelijkuitdekabelshalendoor
liggerspanningsloosofevenopgebogenaankabelstehangen.
Aandehandvanfig. 7.11overigedetailstebespreken.
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Kabels.
Voorkabelswordtkoudgerektstaalgebruiktmeteerutrekvastheidbijbreukvan13000,16000of18000kgf/cm ,afhankelijkvandekwaliteitvanlietstaal.Wordteen3,5
voudigezekerheid aangehouden,danditmetaalnogbelastbaartot5000kgf/cm ,hetgeenong.3xmeerdaninconstructiestaai.
Daarommetkabelbruggenzeergroteoverspanningenteoverbruggen.GoldenGatebridgemet1280m.nogsteedsde
grootste.
Gewonescheepskabelshebbenhennepkern:tegrotereken
daaromvoorbruggenmetverstijvingsliggerniettegebruiken.Voorhangbruggendoorgaansgebruikgemaaktvanz.g.
geslotenkabels.Ziefig. 7.12.Dezezijnopgebouwduit
meerderelagendradenmetprismatischedoorsnede.Draden
inbuitenlaagzodaniggevormddatgladendichtoppervlak
wordtverkregen.
Bijgrotebruggenwordendekabelsterplaatsegeweven:
draadterdiktevaneenpotloodwordtmeteenkatlangs
hulpkabelsoverenweergetrokkenenaldusdekabelsuit
honderdendradenopgebouwd.
Pilonenoftorens,(fig. 7.13?inhoutuitgevoerd).
Kabelshierovergelegd,rustendeinkabelschoenen.Inkabeldradengrotetrekspanningen,zodatextra,spanningenals
gevolgvankrommingvandekabelzoveelmogelijktevermijden.Daaromkabelsindezestalenvormstukkenmetflauwe
krommingoverpilonengevoerd.
Torensstaanlosvanrijdek.Moeteninvlakvandebrug
kunnenbewegen (temperatuurwisseling enrekinkabels).
Daaromscharnierend oppijlersgeplaatst.Indienuitgevoerd
alsbok,glijdenvankabelsindeschoenen.Bijzeergrote
bruggen,torensvoldoendelangenbuigzaamomkabelbewegingentevolgen,dusnietscharnierend.
Invlakvandetorens,dezeaisschraaguitgevoerdmetuitsparingvoorprofielvanvrijeruimte.Kabelschoenenboven
destijlen,waardoorkabelsinschuinliggendvlakafgespannen.Bevorderlijkvoorafdempenvanzijdelingsslingerenvanbrugdek.
Hangersvanrondstaalofstaalkabels.
Bijkleinerebruggen,lengteinstelbaar.Overigenslengten
tevorennauwkeurigvaststellen.Bevestigingaanhoofdkabels,
klemmendm.b.v.speciaalgesmedevormstukken.
Ankerblokken.
Dezemoetentrekkrachtinhoofdkabelovernemen.Uitgevoerd
alszwaarblok,alslichtebetonconstructiedochgevuld
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metgrond.yofalsdiepindebodemingegravenankerplaten,
e.e.a.afhankelijkvanplaatselijkebodemgesteldheid.Verplaatsingenalsgevolgvanklinkofzettingontoelaatbaar.
Inonzebodemhetafdragenvangrotehor.ontbondeneeen
grootprobleem.Hangbruggeninonslandomdieredennog
niettoegepast.
Verankeringsprobleemwelopgelostdoorkabelsaanverstijvingsliggertebevestigen.Dezekomennuovergehelelengtevandebrugonderdruktestaan.Indeeindpuntenvan
debrugnuslechtsvert,gerichtereactiekrachten-trekkrachten!-hetgeentochbijzondereoplegconstructie
vraagt.

Infig. 7.13isaangegevenhoedatb.v.vooreeneenvoudigekabelbrugkanwordenuitgevoerd.Tussendeverstijvingsliggersmoeteenwindverband wordenaangebracht.Isdebrug
langensmal-b.v.eenvoetbrugoverbreedvrater-danals
extravoorzieningtegenzijdelingsslingeren,afspannen
naardeoevers.Ziefig. 7-14Inplaatsvanverstijvingsligger,opgehangenaantwee
hoofdkabels,ookwelconstructietoegepastinfig. 7.15
aangegeven,inwelkgevalgeenverstijvingsliggernoodzakelijk.Echterligtbrugdekinonbelastetoestandongelijk
alsgevolgvandoorhangenvannagenoegspanningslozekabels.
Zelfdeidee,dochalseensoortcantilever,weluitgewerkt
metalsrijdekeenbetonnenplaatbrug (voorgunstigergewichtsverhoudinginvergelijkingmetdatvandekabels).
Ziefig. 7.16.
Kabelbruggenzijnconstructies,uitbetrekkelijklichteonderdelenoptebouwen.Daaromveeltoegepastinmoeilijk
bereikbareplaatsen.Eenmoeilijkprobleemvormtsomsde
aanvoervandekabels.Zwaarengerold opgrotehoutenhaspels.
Hetbetrekkelijklichtzijnvandeconstructiekantot
voordeelhebbeneengroterevrijheid indekeuzevanoverspanning.B.v.pilonenopgunstigeplaatsbouwenopofnabijdeoevers,tervermijdingvanriskantfunderingswerk
inrivierbedding.
Voorvoetbruggen,vervormingbrugdekminderhinderlijk,zodatdezezonderverstijvingsliggeruittevoeren.
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