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Introductie 
 

Wanneer er grote gebouwen en constructies worden gebouwd wordt er 
meestal gebruik gemaakt van geprefabriceerde elementen wegens hun 
snelle plaatsing en daaruit volgend economisch karakter. Op vraag van 
de bouwheer kunnen deze constructies ontworpen worden op 
aardbevingsresistent te zijn. In het algemeen wordt er aanvaard dat 
men hiervoor, wanneer we kijken naar de kolom balkverbindingen, 
zogenaamde natte knopen moet voorzien die de nodige 
weerstandsmomenten moeten voorzien. Vanuit het aannemersbedrijf 
Kumpen N.V. kwam de vraag of het mogelijk was aardbevingsresistente 
constructies te dimensioneren aan de hand van droge kolom balk 
verbindingen die voldoen aan Eurocode 8. In deze thesis zal worden 
gekeken naar aanpassingen die kunnen gedaan worden om bestaande 
droge knopen te verbeteren betreffende aardbevingsbestendigheid. 
Verder zullen ook knopen bestudeerd worden die speciaal ontworpen 
zijn om krachten ten gevolgen van seismische activiteiten op te kunnen 
nemen. 

Literatuur 

 
 
 

• Schadegevallen Emillia 
aardbeving  

• Zware schade aan kolom-
balk verbinding 

• Onder invloed van 
horizontale belastingen 

• Deuvels falen 
• Verbrijzelen van beton 

 

Case study 

 
   
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Industriële hal 
• Grote overspanning 
• Voornamelijk eigengewicht 
• Scharnierend vs. Momentvast 
• Windlasten  

 

• Deuvel verbinding 
• Scharnierend  
• Overdracht van normaalkrachten  
• Snelle opbouw 

 
 

• Onderzoek naar nieuwe verbindingen 
• Universiteit van Brescia 
• Ductiele verbinding  
• Voor zware seismische gebieden 

• Bureaugedeelde logistiek gebouw  
• 2 verdiepingen 
• Zwaarsbelast frame 
• Scharnierend vs. Momentvast 
• Windlasten  

 

Resultaten: Belastingen voor gebouw in Oost-België  

 
   
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusie 
 
 Algemeen:  

 Voor België, grootte orde van seismische belasting en 
windbelasting is gelijk 

 Geen speciale knopen nodig, wel extra controle  
 
 Scharnierend model: 

 Eenvoudige knopen 
 Investering in fundering  

 
 Momentvast model:  

 Eenvoudige fundering 
 Investering in knoopdetaillering 

Seismische belasting Industriële hal Logistiek gebouw 

Niv. +1 Dak 

Deuvelbelasting(kN) 
    Scharnierend model 

26,2 19,1 24,2 

Inklemmingsmoment(kNm) 
    Momentvast model 

647,8 1089,4 568,5 

Windkrachten Industriële hal Logistiek gebouw 

Niv. +1 Dak 

Deuvelbelasting(kN) 
    Scharnierend model 

6,8 24,7 8,5 

Inklemmingsmoment(kNm) 
    Momentvast model 

850,4 954,8 507,1 

 

• Mechanische verbinding 
• Inklemming  
• Overdracht van momenten 
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