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Voorgebogen beton

Het toepassen van balken en platen van 
prefabbeton in gebouwen en in de bruggenbouw 
biedt zeer grote voordelen. Het komt niet alleen 
de uitvoeringstermijn op de bouwplaats maar 
ook de kwaliteit ten goede. De balken worden – 
los van de bouwplaatswerkzaamheden – in de 
fabriek geproduceerd: er is dus geen oponthoud 
en evenmin hinder op de bouwplaats; de productie 
in de fabriek gebeurt in optimale omstandigheden 
en wordt streng gecontroleerd; druksterktes van 
60 MPa worden dagelijks gehaald en in bepaalde 
specifieke gevallen zelfs tot 180 MPa (na 28 
dagen). Deze waarden liggen beduidend hoger 
dan bij gewoon ter plaats gestort beton en een 
benaming als hoogtechnologisch industrieel beton 
ware dan ook logischer dan ‘geprefabriceerd 
beton’. 

Liggers voor bruggen en gebouwen met een 
overspanning van 60 m en een gewicht tot 230 ton 
zijn in de Benelux geen zeldzaamheid.

Il est très avantageux, tant du point de vue délai 
que qualité, de recourir à la préfabrication béton 
des poutres et dalles dans la construction de 
ponts et de bâtiments. En effet, les poutres sont 
réalisées sans perturbation de chantier, en temps 
masqué, dans des usines où le béton, produit dans 
de bonnes conditions et sous contrôle sévère, 
atteint des résistances journalières de 60 M.Pa. 
et jusqu’à 180 M.Pa. (à 28J) dans certains cas 
spécifiques. Ces valeurs, nettement supérieures 
au béton préparé ordinaire, méritent l’appellation 
‘béton industrialisé de haute technologie’ plutôt 
que ‘préfabriqué’. 

Dans le Benelux, il n’est pas rare de voir des 
poutres de ponts et de bâtiments porter jusqu’à  
60 m et peser jusqu’à 230 tonnes. 

LiggertYPeS
PLaatLiggerS

Een plaatligger biedt een technische 
oplossing voor kleine overspanningen (tot 
30 m). De plaatsing van de plaatliggers 
tegen elkaar biedt het voordeel dat het 
bovenliggende wegdek minder afwerking 
behoeft. Tegelijkertijd verhoogt zij de 
inertie in eerste fase en zodoende ook de 
voorspancapaciteit van het element.

StandaardLiggerS

Deze liggers worden hoofdzakelijk 
gebruikt voor middelgrote overspanningen 
(boven 30 m). Zij zijn zeer geschikt voor 
wegbruggen, ook omdat de plaatsingstijd 
bij deze elementen kort en de draagkracht 
groot is.

tYPeS de PoUtreS
La PoUtre-daLLe

La poutre-dalle constitue une solution 
technique pour les petites portées (jusque 
30 m).
En effet, le concept de la poutre-dalle 
posée jointivement permet de réduire 
les travaux de finition au-dessus de la 
voirie mais aussi d’augmenter l’inertie de 
première phase et, de ce fait, la capacité 
de précontrainte de la pièce. 

LeS PoUtreS StandardiSéeS

Principalement utilisées pour les portées 
moyennes (au-delà de 30 m), ces poutres 
permettent la réalisation rapide et 
performante de ponts routiers. 
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Zogenaamde standaardliggers hebben over het algemeen een I-of 
U-vormig profiel,

Indrukwekkend is overigens de wijze waarop deze elementen 
vervoerd en geplaatst worden. Die opdracht vergt van elk van de 
betrokken partijen een maximale inzet van hun knowhow.

de trogBrUg

Het concept van dit element is veel completer dan een gewone 
ligger. Het gaat hier namelijk om een ‘kant-en-klare’ brug. De 
voertuigen met de trogbrugelementen kunnen er onmiddellijk 
overrijden om het volgende element te plaatsen, zodat het verkeer 
op de begane grond niet wordt gehinderd. Vandaar dat deze 
elementen aanbevolen worden voor viaducten in een stedelijke 
omgeving. Bij de bouw van de TGV-lijnen in de omgeving van Brus-
sel bijvoorbeeld, is er op grote schaal gebruik van gemaakt

Les poutres dites standardisées ont généralement un profil en 
forme de I ou de U. 

Le transport de ces éléments ainsi que leur pose sont 
impressionnants et requièrent tout le savoir-faire des différents 
intervenants. 

Le Pont-Bac

Cet élément est un concept encore plus complet que la poutre 
puisqu’il s’agit directement d’un ‘pont prêt à l’emploi’: les engins 
qui le transportent et qui le posent peuvent immédiatement 
rouler dessus pour poser l’élément suivant sans perturber le 
trafic au sol.
Il est dès lors recommandé pour les viaducs urbains. Il en a été 
largement fait usage pour le TGV aux alentours de Bruxelles.
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ProcédéS

Voor de realisatie van bovengenoemde drie liggertypes (plaatligger, 
I- en U-ligger, en trogbrug), worden vier technieken met toenemende 
performanties toegepast. De hierna genoemde verhouding L/H stelt 
de slankheidsgraad voor, d.i. de mogelijke overspanning in functie 
van de hoogte.

> gewapend beton 
L/H = ~ 15

> Spanbeton met voorgerekt staal 
L/H = ~ 20

> Voorgebogen beton 
L/H = ~ 28. 
Bij voorbuiging wordt de gebogen metalen ligger naar beneden ge-
drukt voordat hij wordt ingebetonneerd. Voorbuiging (Lipsky 1951) is 
een alternatieve wijze van voorspanning van het beton aan de onder-
kant van een ligger, waarbij men een metalen ligger door uitwendige 
krachten vervormt voordat hij ingebetonneerd wordt. De Belgische 
nationale spoorwegmaatschappij gebruikt dit procédé omwille van de 
uitzonderlijk grote vermoeiingsweerstand.

> Flexstress-beton
Dit is de combinatie van beide voornoemde procédés met daarboven-
op nog de Turbo-voorbuiging en een voorlopige tegenvoorspanning 
om tot een verhouding L/H = ~ 35 te komen. Bij Turbo-voorbuiging 
wordt de metalen balk voorgespannen voordat hij wordt ingebeton-
neerd; bij tijdelijke tegenvoorspanning wordt het bovenste deel van 
de ligger tijdelijk voorgespannen om uiteindelijk een grotere voor-
spanning te bereiken in het onderste deel. Deze tijdelijke tegenvoor-
spanning wordt achteraf weggenomen.

ProcédéS

Pour les trois types de poutres susmentionnées (poutre-dalle, 
poutre I et U et pont-bac), quatre techniques de performance 
croissantes sont utilisées. Le rapport L/H dont question ci-
dessous constitue l’élancement, c.-à-d. la portée possible en 
fonction de la hauteur. 

> Béton armé 
L/H = ~ 15

> Béton précontraint par adhérence 
L/H = ~ 20

> Béton préfléchi 
L/H = ~ 28. 
La préflexion consiste à préfléchir en flexion simple la poutrelle 
métallique avant enrobage.
*La préflexion (Lipsky 1951) est une autre façon de 
précontraindre le béton inférieur d’une poutre par déformation, 
à l’aide d’efforts extérieurs, d’une poutre métallique avant 
enrobage. La société des chemins de fer belges l’utilise pour son 
exceptionnelle résistance à la fatigue. 

> Béton Flexstress
Il s’agit d’une superposition des deux procédés précédents 
auxquels a été ajoutée la Turbo-préflexion et l’antiprécontrainte 
provisoire pour atteindre un L/H = ~ 35. La Turbo-préflexion 
est la précontrainte de la poutrelle métallique avant enrobage 
tandis que l’antiprécontrainte provisoire consiste en une 
précontrainte provisoire en partie supérieure de la poutre pour 
pouvoir précontraindre davantage en partie inférieure. Cette 
précontrainte provisoire est relâchée ultérieurement. 


