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Samcrwa tti "q 

Dezc bundcl omvat een aantal verslagen van activitciten 
uJelke gedw·ende de afstu.deerperiode zijn gedaan. 
Allereerst een studie verbindingen ruirntelijke staaj'-· 
konstrukties naar aanZeiding van cen eerder gemaakt 
ontuJer•p voor een kleine vliegtuighang::.r. 
Ve1°vo lgens een vers lae van een lassta:;e gedaan in de 
zomer van 1975 bij Nederhorst Staal te GorinchCI?:. 
Dit was een idea.le onde1°hl0 elc[n9 van de afstudeerperiode 
en tcgelijkertijd een aanzct voor een stud/(e plaatliggefi'. 
Voor de berekening van dezc liggers :-'.?'.Jn tuee gebr1dke1·
gerichte computerprogramma 's gescln°everz~ de toel-iclrting 
op het gebr·uik~ vooJ"beelden~ sl1·uctuu1· en mogelijkheden 
zijn 1.'.n deze bundd opgenomen. 
Tenslotte een ontuerp vom' een perro1~ovcrkapping voor 
het station van Breda~ het eindp2'oje'r:t. 
In deze bundel de biJbehorende tekst en de bm·ekeningcn~ 
de tekeningen zijn apart gern•esentee1'd. 
Ook afzonderlijk zi;jn de tekeningen en berekeningen gcp1'e
sentcer·d van een o.ndeP p•ojekt~ een vom·stel tot verbou
wing van het spoor1.iJeg sta.tionsecbowJ.., van Halifax~ Canada. 
Ao.n di t p1•ojekt is ge1.i.Je1·kt tijdens ecn halfJaar,z-ijks ver-· 
bliJf a.an de School of f..Pchiteetw,e van hct Novo. Scot1'.o. 
Technical College te Halifax H.S. Canada. 



Ruimtelijkc staafkonstruktics in staal 



1. 

Ruirntcli jkE:· stac1fkonstrul.: tie,:. in st21al 

Inlci_cling 

In ieder bouwkundig ontwcrp spelen verschillende factoren een belangrijke rol. 
De allerbelangrijkste rol speelt wel het begrip "ruimte". 
Wat voor ruimte is gewenst, hoe moet vorm gegeven warden en hoe te realisercn. 
De manieren van realiseren zijn qua rnateriaal beperkt tot hout, ~et.on, kunst
stof en staal. 
In elk mc1teriaal zijn weer verschillende vormen van overspannen r,ocyelijk, een 
ligger, een vakwerk, boogkonstructic enz, welke elk weer bepac1]t!: voorwc1arden 
scheppen en elk binnen een bcpaald <Jl:,bied "economisc]J" haalbaar ;~i_jn. 
Zie hiervoor het schema hieronder. 
Di t wcrkje gaat over de overspanningsvorm in stc1al als ruir.1telijb.0 staafkon-

struktier in het bijzonder over verbindinqen. 
Het begrip ruimtelijk slaat hier meer op ruimte]ijke krachtsoverdracht dan op 

om- of overspannen ruimte. 
Deze ruimtelijke konstrukties zijn pas door de komst van de computer toegan
kelijk geworden voor een redelijk nauv~eurige berckening en staill1 op het ogen
blik nogal in de belangstelling, er is volop over gepubliceerd. 
Juist omdat er al zoveel over deze materie is gepubliccerd, en een verslag 
niet een kopie of vertaling van bestaande literatuur is hier als inleiding 
volstaan met de vlwijzing naar Z.S. Makowski Building with steel No 11) 1972 
"space structures" (algemeen) en J. van der 1,]al Bouwen rnet st~-~-i-~aecember 1972 
"verbindingen in ruimtelijke staafkonstruk ties 11

- (verbindingen) 
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2. 

De e.lernc,ntr 0 n van een ruimtelijke __ staafkonslru1:tie 

Een ruimtclijke staafkonstruktie besta3t uit staven en verbindingen van die 
staven. 
De kcuze van de staven is niet moeilijk; mechanisch ge~ien is ecn ronde of 
vierkantc dunwandige buis het meest gunstige li11eaire produkt om drukkrachten 
op te nemen, voor trekkrachten is de oppervlakte van de doorsnedc maatgeve11d, 
de vorm van de doorsnede in mindere mate. 
Zie hiervoor de vergelijkende grafieken op de volgende bladzijdc. 
Een rand of vierkant profiel heeft zulke gunstige eigcnschappen omdat het ma
teriaal ver van de neutrale as verwijderd is, de traagheidsstraal -cen maat 
voor de knikgevoeligheid-is groot ten opzichte van de hoevee.lheid maLc:1·iaal. 
Door di t gegeven ui t te bui ten komen dunwandige buiz<?n zeer voordclig u.i t, 
imrners i = VI/A, I is groat en A is klein, beiden wat beiden een grate i tot 
gcivolg heeft.. 
De grens van het toelaatbare wordt dan bepaald door het al of niet plooien van 
de dunwandige buis. 
De verbindingen geven wat meer problemen. 
Daarom eerst een aantal eisen nader geanalyseerd waaraan de ideale verbinding, 
of beter knooppunt, zou moeten voldoen: 

1. Het knooppunt moet eenvoudig machinaal gefabriceerd kunnen warden in grate 
hoeveel heden om economisch verantwoord te kunnen zijn. 

2. De krachtsoverdracht moet centrisch zijn om de staven volledig als druk of 
trekelement te kunnen gebruiken en geen buigende momenten in de stavcn te 
krijgen omdat de staaf hiervoor mcestol niet de meest geschikte eigenscl1ap
pen heeft. 

3. De montage en bij voorkeur ook demontage moet eenvoudig en snel door onge
schoold personeel kunnen geschieden. 

4. De bewerkingen van de staafeinden moeten eenvoudig en industrieel mogelijk 
zijn. 

6. Het knooppunt moet de vloeikracht van de staaf kunnen overbrengen zodat 
plaatselijk zonder breuk na enige vervorming een herverdeling van krachten 
kan optreden 

7. Het knooppuntssysteem moet flexibel zijn en esthetisch voldoen, triviaal. 

Deze eisen zijn nogal zwaar. 
Er is dan ook geen systeem in de handel wat aan al deze eisen voldoet. 
Meestal wordt er aan een paar eisen voldaan, maar daardoor kan juist niet aan 
andere eisen tegemoet gekomen warden. 
Zo is de krachtsoverdracht b.v. bij Oktaplatt~centrisch en de aansluiting is 
momentvast maar er moet op de bouwplaats gelast word.en -het systeem is dus nie"': 
demontabel- en de maatvoering eist een zeer grate nauwkeurigheid. 
Ieder systeem heeft zo z'n voor- en nadelen. 
Met deze overwegingen is gezocht naar een knooppuntssysteem zonder de pretentie 
een oplossing te vindenwat dan ook niet gebeurd is. 
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4. 

Op de volgende bladzijden zij een aantal tekenirnJcn en foto's gepresentecrd 
van een µaar gedachten voor een mogclijke oplossing. 
Allereerst geinspireerd op het Triodetic systeem een tandvor1nige verbinding, ,,,,,. 
vcrvolgens via aanlassen van een rondstaal omgevo~d tot een zwaluwstaartvorc 
teneinde nog enigermate aan de eis van mon1cntvastheid te voldoen. 
De bezwaren van deze oplossingcn zijn een vrij moei.lijke montage, de staven 
kunnen niet afzondelijk bevestigd worden, bc,vendien is het systeem zeer maat
gevoelig. 
Vervolgcns een gehcel ander voorstel wat bestaat uit een dicl1t1cdrukte en om
gevouwen buis welke tussen twe0 komvormigc,· elementen is gek l0t::, .I. , 
Een aantal buizen zijn volge;;:; di t systeem gevouwen, in een pi C"fstuk geplc,a t:::-::' 
en belast tot ]Jc,zwijken teneinde enig inzicht t12 krijsen in de '..,:rking van 
dit systccm. 
De bezwaren van dit systee~zijn een niet-centrische krachtsoverdracht bij 
schuine aansluitingenen weer een vrij grote maatgevoeligheid. 
Tenslottc nog een idee, in plaats van een stalen buis een bamboP staaf te 
gebruiken aangepast aan het Mero-systeem. 
Misschien een mogelijkhcid voor tropische landen zonder staalproducerende 
industrie. 
Ogenschijnlijk heeft dit "systeem" niet de nadelen van al te grote maatgcvoe
li~1eid, het heeft geen momentvaste aansluiting, de vraag is wel hoe de krachte
overdrachtvan bamboestaaf naar stalen konnE',ctor zich afspeel t. 
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17. 

~_e_proeving van buj_sprofielen voor knoopr,,rnt ruimtelr;;ijke staafkon,;tructic 

Inle id_~_ng 

In ruimtelijke staafkonstructies met een groot aantal staven zijn de onder
linge verbindingen van die staven van groot belang. 
Juist doordat een ruirntelijke staafkonstruktie statisch veelvoudig onbe
paald is zijn de krachten in de stavcn niet exact te berekenen. 
Een verbindingsmiddel rnoet dus minirnaal qedimensifleerd zijn op de vloeikracht 
van de "ster-kste" aangesloten staaf, zodat plaatselijk vloeien in de ruim
telijke konstructie mogelijk is met een dientengevolge herverdeling van 
krachtcn over de gehele konstruktie. 
Verdcre aan een verbindjng te stellen eisen zijn: machinaal produceerbaar, 
eenvoudige montac_;e/demontage, centrische krachtsoverdracht etc. 
De verbinding tussen verbindend element en staaf kan op verschiJlende manie
ren tot stand worden gebracht zoals aanlassen (OKTA, SDC), aanlassen van een 
tussenstuk (MERO, NODUS), en profieleren staaf en inklemmen (TRIO). 
Het is opvallend dat alleen bij dit laatste systecrn "iets" met de staaf is 
gcdaan in de vorm van het platdrukken en profileren. 
Misschien zou het mogelijk zijn metals uitgangspunt een bewerking van het 
uitei11de van de staaf een ander systeem te ontwikkelen wat eenvoudiger is en 
goedkoper te produceren. 
Met deze basis gedachte is ge~xperimenteerd met limonade rietjes, een vrij 
aardige benadering van een ronde dunwandige buis, bovendien in grate getale 
en zeer goedkoop voorradig. 
Aldus is een mogelijkheid gevonden een vierkant vlak te vouwen aan het einde 
van een ronde buis zonder materiaal toe of af te voeren. 
De buis wordt dichtgedrukt en loodrecht op deze richting omgevouwen, het zo 
ontstane vierkant heeft een diagonaal in de richting van het dichtgcdrukte 
deel (zie figuur 1). 
Het vierkante vlak kan nu volgens de diagonaal aan de dichtgedrukte zijde in 
een komv

0

rmig element waarin sleuven zijn aangebracht geplaatst warden. 
(figuur 2, 3 en 4). 

Een gelijkvormig element met kleinere afmetingen kan hierin geplaatst worden 
zodat het vierkant tussen de twee elementen gek1emd kan warden. 
De vertikale vlakken van de elementen maken een hoek met de as, warden de 
elementen in de richting van die as door middel van een draadeind en twee 
moeren naar elkaar toe bewogen, dan zal het vierkant aan het einde van de buis 
tussen het binnenste en buitenste element vastgeklemd warden en een verbin
ding tot stand brengen. 
Het koudvervormen (vouwen) zal invloed hebben op de sterkte eigenschappen van 
het vervorrnde gedeelte van de buis, uit de trekproeven blijkt dat deze gevol
gen niet nadelig zijn. 
Bet produceren van de komvormige elementen was een zeer tijdrovende (kostbare) 
aangelegenheid,bij de trekproeven bleek dat een dergelijk element niet de 
gunstige eigenschappen heeft die vcreist zijn. 
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figuur 1 
het vouwen van de buis. 
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De:·. trekproeven 

De trekproevcn van het gevouwen buisprofiel ZlJn gedaan op donderdag 
7 augustus 1975 in het Slevin lahoratorium van de TH Delft. 
Voor het trekken is gebruik gemaakt van een 25-tons trekbank (fig 5), de 
resul.taten zijn genoteerd op een x-y schrijver, de technicus is Peter Stolle. 
(figuur 6). 
Er zijn twee soorten buis getrokl:cn: rode electriciteitsbuis 0 51 x 1.15 mm, 
en blanke buis 0 50 x 1.5 mm, omdat de materiaal soort van beiden onbekend 
was zijn eerst de buizen zondermeer getrokken. 

2 
De vloeigrens van de blanke buis bedroeg 315 N/mm , de breuk9rcns 405 N/mm~. 
Voor de roa2 elctrici teisbui s war en deze waarc1en achterecmvolg,:>r1s 360 N/rrm1 
en 418 N/mrn . (figuur 7). 
Het doel van de trekproeven was enig inzicht te krijgen in het gedrag van 
een gevouwen buis in een verbindigselement ingeklemd volgens de methode zoals 
beschreven in de inleiding. 

Omdat het fabriceren van de elementen een n□CJi'l tijdrovcnde en kostbare zaak 
was is besloten gebruik te maken van U-stalen, waarvan de opstaande randen 
ongeveer de zelfde vorm hebben, zij het lineair en niet cirkelvormig. 
Voor het buitenste element is een U-400 genomen, voor het binncnste een U-380. 
Er zij twee van deze verbindingsstukken gemaakt, een met verstijvingsstrippen 
en een zonder. 
Het bleek zeer wel nodig verstijvingsstrippen toe te passen, bij de ecrste 
proef bezweek het onverstijfde proefstuk, door buiging van het proefstuk kon 
de gevouwen buis uit de gleuf schieten (fig. 8-9-10-11-12). 
Achteraf is dit gemakkelijk te berekenen, het maximale volplastische moment 
voor het 200 mm brede lijf van de UNP-400 bij een vloeispanning van 240 N/rw.n2 

bc,draagt 200 x 7 x 240 x 7 = 2352000 Nmm = 2352 Nm. 
Bezweken is bij een normaal kracht van 69 KN, bij aanname dat de kracht cen
trisch aangrijpt heeft bet moment een grootte van 69 x 55 = 3795 KNmm 3795 t:::.. 
Dit moment is 60% grater dan het maximale volplastische moment wat op twee 
rnanieren te verklaren is: ten eerste de vloeigrens van het U-staal is groter 
dan 240 N/mm2 of de aanname van centrische krachtsoverdracht is niet juist, 
wanler de kracht iets dichter bij het lij f aangrijpt zal de arm kleiner war-
den en dus ook het moment. 
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figuur 5 de trek bank 

figuur 6 de schrijver. 
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figuur 8 fiquur 9 
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Na bezwijken van het onverstijfde proefstuk is verder gegaan met het door 
strippEm verstij £de proefstuk. 
Als eerste is de blanke buis ingeklemd en is getrokken, na het passeren van 
de vloei}:racht (72 KN) began het proefstuk iets te vervormen zodat bij 82 KN 
weer ontlast is om eerst de zwakkere ~lectriciteitsbuis tc beproeven (fig 13). 
Met deze elctriciteitsbuis zijn drie proeven gedaan, twee met vollcdig vier
kant en 6fn met een tot op¼ van de oorspronkelijke breedtc afgezaagd vierkant. 
Dit afzagen is gebeurd om te onderzoeken of hierdoor de krachtsovcrdracht bein
vloed zou warden, hoe smaller het vierkant, hoe kleiner de verbindingsclemen
ten zouden kunnen zijn. 
Bij de proeven met volledig vierkant is de gchele doorsnede van de buis tot 
vloeien gekomen, breuk trad in beide geval]en op in het dichtgedrukte gedeelte. 
(fig. 14). 
De derde electriciteitsbuis met het tot\ afgezaagde vierkant bezweek reeds bij 
24.8 KN doordat het omgebogcn buisgedeelte door de gleuf werd getrokken. (15) 
Daarom is bij de blanke buis vervolgens een vierkant tot op de helft van de 
oorspronkelijke breedte afgezaagd, dit bezweek analoog aan het tot op \ afge
zaagde zij het pas bij 76 KN, dus net nadat de vloeikracht (72 KN) was over
schreden (figuur 15). 
Op fig 16 twee tot op halve breedte afgezaagde vierkanten (links), en tv,ee 
reeds getrokken en plastisch vervormde buizen met niet afgezaagde vierkanten. 
Orndat in het proefstuJ.-. steed twee buizen ingeklcmd Harden is er altijd een 
buis die bezwijkt en een die alleen maar plastisch vervormd. 
Uitgegaan is van buizen met een gelijke lengte, de verlenging is goed zichtbaar. 
Op figuur 17-18-19 is te zien r1oe de vervorrning in z 'n werk gaat, een buis is 
met witkalk ingesmeerd, nadat deze kalk is verhard wordt getrokken, waar nu de 
buis vervormt springt de kalk eraf. 
Als laatste is de blanke buis met volledig vierkant getrokken, eerder was deze 
buis ontlast omdat het proefstuk iets vervormde. 
Deze buis is nu alsnog tot bezwijken belast, de gehele doorsnede heeft gevloeid, 
zie de trekkrornrne op figuur 20. 
Opvallend is dat de breuk niet optrad in het dichtgevouwen gedeelte rnaar midde::. 
tussen inklemming trekbank en inklernming verbindingsstuk. (fig. 21). 
Tenslotte op fig. 22 en 23 twee foto's van de beproefde buizen. 
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figuur 16 fiquur 17 
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een ormerkelijk resultaat, 
de buis breekt niet op de vouw. 
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33. 

Konklusie 

De invloed van het vouwen van cen stalen buis op z'n mecl1anische gedrag 
is ondczocht. 
Er blijkt invloed te zijn, immers bij alle proefstukkPn op een na trad 
breuk op in het dicl1tgevouwen gedeelte, bij alle buizen met vollcdig 
vierkant nadat de gehele doorsnede gevloeid had. 
De konklusie is dat het vouwcn e11ige invloed op de breukkarakteristiek 
beeft echter niet van doorslaggevende aard, imrners de buis kan geheel 
vloeien voordat ze bezwijkt. 
Het afzagcn van hocken van het vierkant om een kleiner in te klmmncn vlak 
te krijgen heeft een nadelige invJ.oed. 
Een kleiner in te klemmen vlak is gunstig immers het verbindings c.1 ,;ment 
kan dan kleiner in diameter worden zodat de bele knoop kleiner wor•~t. 
Het is wel de vraag in hoeverre tijdens de proven sprake was van inklem
ming, het onverstijfde proefstuk bezweek direct en het met strippen ver
stijde proefstuk toonde enige vervormi~g, wat de mate van inklmmning 
twijfelachtig maakt. 
De voorgestelde verbindingse]ementcn (fig 2-3-4) vertonen dezelfde eigen
schappen zodat een andere (betere) vorm wenselijk is. 
Omdat de buis pas na vloeien en grote vervorming bezwijkt mag gekonkludeerd 
worden dat bij toepassing van het vouwen voor een verbinding in een ruim
telijkstaafwerk de buis niet maatgevend is en derhalve als element accep
tabel geacht mag worden. 
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3. 

Inleiding. 

Dit verslag gaat over lassen. 
Taalkundig gezien is lassen het verbinden van twee delen (koenen), 
b.v. berichten of woorden aan elkaar lassen of een zin tussen twee 
andere zinnen lassen. 
Technisch gczien is lassen een verbindingstechniek van metalen, 
waarbij twee metalen delen zodanig warden sarnengevoeyd dat een con
tinue rnetall·ise vetLiinding ont:,taat v1aarvan de eigenschappen zo goed 
mogelijk overeen komen met die van de verbonden delen. 

In dit verslag een verhandeling over lassen, een korte verhandeling 
over de 1·1erkzaamheden gedurende de stage periode en tot slot nog en
kele persoonlijke opmerkingen. 

De tekeningen en tabellen in dit verslag zijn afkomstig uit het boek 
11 0pleiding voor het N.I.L. diploma" van Smitweld. N.I.L.. is een afkor
ting voor Nederlands Instituut voor Lastechniek. 
Ook de tekst van dit boek is gebruikt voor het verhaal over lassen, 
zij het af en toe iets ingekort. 

Verder zijn de dictaten "Technische Metaalkunde D" van prof. Zaat van 
de afdeling werktuigbouwkunde van de technische hogeschool eindhoven 
gebruikt. 

Het verslag is getypt op een IBM Selectric schrijfmachine model 71, 
het gebruikte lettertype is "letter gothic" , tv1aalf figuren per inch. 
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Lasse!l. 

De boog. 

Het proces l assen ontstaat doordat tussen electrode en v1erk stuk een "boog" 
getrok ke n v✓ordt . 
Deze boog wordt ver kregen door de afstand tussen electrod e en wer kstuk zo 
groot te houden dat door de aanwezige st roomspa nning net een vonk van elec
trode naar werkstuk kan overspringen en dus de weers tand van de lucht over
brugd kan worden . 
Een serie vonken vormt nu een boog . 
In deze boog wo rdt electr ici teit omgeze t in li cht en warmte , de temreratuur 
van de boog bedraag t ongeveer 6800 °c. 
Behalve zichtbaar l icht zend de boog ook onzichtbare str aling uit waaronder 
ultraviolet en i nfrarood . 
De ul traviol et straling veroorzaakt na kor te bestrali ng ont stek i ng van de 
ogen en heeft op de huid een zelfde resu l taat al s verbranding, vandaar dat 
een l askap en do el treffende kled ing noodzakelij k zijn . 

Het sme l tbad . 

Door de warmte di e de electr i cite i t in de boog ontwikkelt, sme l t het werk
stukmater iaal en sme l t de electrode af. 
Het ald us samenv l oe i ende materiaa l van werkstuk en el ectrode vormt een poel 
van vl oei baar materiaa l, het sme ltbad . 
De evenaa ns afs ~e l tende bekleding van de electrode vormt de sl ak laag over 
de 1 as . 
De di epte tot we l ke het werks t uk
materi aa l tot vl oe i en wordt ge 
bra cht, noemt men de i nbrandings
diepte. 

fig. 1. 

Deze is nodig om zeker t e zijn 
dat het werkstu k op el ke plaat s 
onder het smeltbad vloeibaa r i s 
geweest en er dus ee n samensmel
ting heeft plaats gehad. 

z ,chto_o_re bcog 1<'"9le 

1 we,.. ~e ,<e 
bo :.u ":".J .::. :e 

,,---...:.::: .. ~ _ _.,,, . A .. - .. ' 
Zie fig 1. ~ sme !t:..fld inbrond1--3s e :.J :e 

:-- .·r . - .- -- '•---- -- -~ 

Een goede l as wordt bepaald door de stroomstek t e , de lengte van de boog, 
de sta nd van de electrode en het voortl open van de el ec trode . 

De strooms te r kte. 

De ho evee lheid i n de boog ge produceerde warmte is afhankelijk van de st room 
sterkte,deze warmte veroorzaakt het smel tbad en zodoende de l as . 
De ho evee l heid warmte is we er afhankelij k van: 
A) Electrode di amete r, soor t en di kte bek l eding , ~ateriaa lsoort . 
B) Materiaa ldi kte, een dikkere plaat kan mee r warmte opnemen dan een du nnere, 

voor een bepaa lde i nbranding zal bij een dikkere plaat meer warmte nodig 
zijn dan bij een dunnere (zi e fig. 2) 
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5. 

155 A 

Versch ill end e naadvormen hebben 
een versch il lende warmte afvoer 
capaciteit, de open X-naad za l 
meer warmte op kun ne n neme n dan 
de open V-naad . (fig. 3a en b) . 

D) De stand wa arin gel ast wo rdt . 
Bijvoorbee l d bij vert i kaa l op 
gaand l assen is het prettig dat 
het smeltbad zeer snel stolt, 
zodat het ni et ender invl oed 
van de zwaartekracht weg kan 
val l en, een i ets l agere stroom
sterkte dan i n de verge l ijk
bare situatie bij horizont aa l 
l assen i s dus gewenst. 

De l engte van de boog . 

165 A 175 A 

._tL. i 
_ ~·---./ - : iimrn 

. _,·.:1_/; -l-. plg_91_ 
_, ..... - "f 

~---· .......... .__ ..... j 

_ e le k_t 1_ O_d f 

fi g. 3b . 

De boog me et om een kon stante l as te krij gen een ko nstante l engte hebben . 
Di t houd i n dat naarmate de el ec trode af sme lt i ets snell er gel open moet 
warden, i mmers het l aatste stuk el ec t rode i s al i ets voorverwarmd en sme l t 
du s makke l ij ker af . 
Een t e l ange boog heeft to t gevolg dat de warmte over een groot gebi ed ver
deel d wordt , zodat de i nbrandi ng gering za l zijn , de l as breed en plat. 
Een t e ko r te boog heeft to t gevo l g dat de on tw i kke l de warmte ger ing za l 
zi jn, i mmers de 1veerstand i s kl ein , bovendi en viordt de 1-1armte meteen opge
nomen door de omr ingende s l ak zodat de i nbranding gering zal ZlJ n. 
Het sme ltbad i s kl ein en de las hoo g en smal, ook bestaat de kans dat de 
el ectrode ''vastvr i est ". 

De stand van de el ectrode . 

In de l engte richting van de l as moet de electrode al tijd zodanig staa n dat 
de sl ak de boog volgt, zodat een gelijkrna tige sla k afdekking moge lij k is op 
het moment van stoll en. 
Loopt de slak v66r de el ec trode uit dan bestaa t het gevaa r dat hij in gesl o
t en wordt en bindingsfoute n ontstaan. 
In de richting haaks op de l as meet de el ectrode zodan ig staa n dat de toe
gevoegde warmte jui st verdee ld wordt teneinde ge lijke inbrand in g te kr i jgen. 
Di t i s in he t bij zonder van be l ang bij verschil lende mater i aa l dikten, de 
grootste di kte vra ag t de meeste warmte , in dit geva l zal de boog dus i ets 
meer op het di kkere gedee l te ger icht moete n wa rde n. 
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Het voortl oren van de el ectrode . 

Dit is het bewegen van de el ectrode 
De jui st e voort l oopsnc lh ei d i s 

in de rich t i ng van de l as . 

die ~aarb i j de boog gedee l te lij k 
op het smeltba d en gede el te lij k 
op het werkstuk materiaa l ge -
ri cht i s en waarb ij de sl ak de 
boog goed en gemak ke li jk vol gt . 
zi e fig. 4 . 

Bij te lan gzaam lo pen wordt de 
slak v66 r de boog uitgestuwd met 
gevaar voor sl ak i ns l ui t i nge n en 
onvoldoende i nbranding . 
zie fi g. 5. 

Bij te sne l l ope n is de tijd om .. 
hetwe rk stuk materi aa l tot vl oe i en 
t e breng en t e kor t, de inbranding 
zal dus gering zijn. 
Daarnaast za l het l asme t aa l snel 
stoll en zodat de in het sme l tbad 
ontwikkeld e gas sen ni et kunn en 
ontwijken , dus kans op gas insl ui t i ng. 

fig. 4 . ~~"JlG~,/~; /f~1-\\~ ~~~~ jr,_:r;~_\ •_ u~ 

... g c.t- .:l ~1 t s1r, e 1 tt:" .. 1 -

Het l asproces i s nu beschreven, nu i n het kart nog iets over waarmee gelast 
wordt en wat gelast wordt. 
Gelast wordt met een electrode, bij booglassen met de hand altijd met een 
bek l ede electrode. 
De beklede el ectrode is een ronde draad met een di ameter varierend tussen 
2 en 10 rnn, waar een beschermende laag omheenzi t . 
Deze beschermende l aag -de bekleding- heeft een aanta l belangrijke functies. 
Ui t de bekleding ontstaat de s l ak , deze beschermt de afsmeltende druppels 
electrode materiaal en het smeltbad tegen de inv l oeden van de l ucht . 
In de bekleding kunnen stoffen aanwezig zijn die het smeltbad zuiveren van 
-sti kstof of zuurstof ve rbind i ngen of toevoegsels om bepaalde l egeringen te 
verkrijgen . 
De be kled ing regelt ook de stolsnelhe id van het sme l tbad en maakt bij het 
afsmelten de lucht een beetje geleidend zodat de boog makke l ijk tot stand 
komt . 
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Voorts kan de bekleding voor een 
gedcelte uit ijzerpocder bestaan 
zodat meer materiaal wordt neer
gesmolten dan in de kerndraad aan
wezig is, er is dan sprake van 
een electrode met een verhoogd 
rendcrnent. 
Er zijn een groot aantal typcn 
electroden voor verschillende 
soorten 1 aswerk, het versc!J ·i l 
wordt hoofdzakelijk bepaald door 
de bekleding. 
In tabe l I de soortnarnen, a fkor
ti ngen en NEN codering, in 
tabel I I de spraakven✓arring 
van enkele in de handel zijnde 
merken. 

Sou, t1111ru11 

-·· --------· 

Ferri 
Ferri-sleep 
R uticl-slccp 
Rutiel traag,,tollcnd 
Ruticl matig '.,tolknd 
Ruticl snelstollcnd 
Cellulose 
Ba,isch traag,tollend 
Ba,i,ch snclstolknJ 
Dicp,nbrand ckktrodcn 

Coc!ain:; 
Afl:o,1i11,:.: i\'L.V 10,5:: 

F EA 
FHR E.\ (CJ 
RHR ERc (CJ 
l<T ERc 
R:\15 EEb 
RS ERa 
C EV 
BT FBa 
BS EB:L 
DB EIL! (P) 

TAHEL TI 

t: .... 
~ 
c• 
--! -~ :s 
~ 

,'., 
i; ..: ... ~ ·;;; b tl 
c:t:i 

Elektrodc
soort Smit Arcos Kjellberg 

Fabrikant 

Philips Varios Soudo .\!,hale Hilarius 

F 

FSL 

Rcsistens Exelcnd OK 49.00 Ph 50 Smeedlas Citobest Speedmelt 

RT 

Stabilend 
Piano 180 Carend 200 OK Femax Ph c 10 

39.95 

Resistcns 100 Facilend 
Universalis 

OK 50.00 
OK 43.32 

Ph 54 
Ph 46 

H.P. 
S.R. 

RMS 
--- --·--- -----~-----·-- -----~- -~------------·- --------~c~----

Cumulo Navaleud C OK 46.00 Ph 78 SE - · 
Inversa Vertend D 
Omnia Navalend B Ph 28 

RS Supra Navalend H OK 46.44 Ph 68 V.S. 

Komect wit 200 

Presta 
Cito-fix Vclora 

Tensil 
-------

Viva-Cito \'elveta 
Komeet groen 
Soudo-record Rood, 

Rood extra 

Cito-max. Bruin 

CS 
-----Tul)o 6010 - -------------------

Tubo 60l l Fluxend OK 22.40 Ph 31 Cellocito Pipewcld 

RHR Gonia J 35 Facilend 130 OK Fcmax Ph c 23 H.R. Komeet bruin Regina 135 
Gonia I 55 39 .50 Komeet hlauw Regina 150 

RJJ (V) Valcns 
---- ·-··--·-- - -~----------·----·--c----------------

Na,alend I JOOK 33.14 Ph c 18 \'.0. 

i 
BT 

BS 

BT 

Navalend 115 

Conarc L 150Ductikml 150 
Conarc V 200 

Conarc 51 
Conarc 49 Ductilcnd 
Conarc GS 
Conarc 50 

----------- --- - ------·--------·- - -------------

OK 
OK 
OK 
OK 

DB !'ergo Pcnetrend OK 

53.00 
48.36 
48.00 
53.35 

21.10 

Ph c 6 BLY Komeet gee! J 50 

Ph 36 Basic 55 
Ph 36 s BL/BLS Komcct gee! Basic 4S 

Ph 27 Komcct gecl 51 Neba 
-- ------------------

Ph C 17 DPB Komcet rL'OJ 
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Lasnaden. 

Gelast wordt ai:ln of in de lasnaad, dit is de ruimte tussen de te verbinden 
delen van het grond materiaal. 
Er zijn veel verschillende naadvormen mogelijk, voor een overzicht zie 
fig. 6 op de volgende bladzijde. 

Iedere naadvorn1 heeft z'n eigrn specifieke voor en nadelen, waarvan bij 
verschillende construktie vormen gebruik gemaakt wordt. 

Zo hebben naden zonder afschuining weinig vervaardigingskosten, een nadeel 
is dat de penetratie te gering kan zijn. 
Naden met afschuining zijn voorbewerkt en dus duurder1 de las zal makkelij
ker te l egg en z ij n en een goede kl',a l iteit hebLlen. 
V-naden wordenslechts aan ~~n kant gelast, hier is echter weer het probleem 
dat door de laskrimp de te verbinclen delen onder een hoek or elkaar komen 
te staan, tenzij met een voorhoek gelast wrdt. 
Bij X-naden speelt dit probleem geen rol wanneer de kriwp aan de ene zijde 
gelijk is aan de krimp aan de andere zijde, het bezwaar hier is echter dat 
het v1erkstuk te l kens or1ged1·aa it moet v✓0rden. 
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Verslag werkzaamheden. 

le week bedrijfsschool. 

In de bedrijfsschool is hoofdzakelijk onder de hand gelast met de elec
troden ph 36, ph 36 S, ph 46 en ph C 6. 
Gelast is aan proefstukken met open en gesloten V-naad en hoeknaden: 
Na een week oefenen was een beetje gevoel ontstaan zodat een eenvoudige 
las redelijk gelegd kon worden. 

2e t/m 5e week produktie. 

In deze periode is hoofdzakelijk gewerkt als hulpje bij de unionmelt 
las machine, dit is een machine die over een rails langs een lasnaad rijdt. 
Op de machine zit een rol blanke draad, dit is de electrode, als de machi
ne langs de naad rijdt wordt deze draad langzaam afgerold en smelt af. 
Dit lasproces gebeurd onder poederdek, de poedertoevoer bevindt zich ook 
op de machine. 
Met deze machine warden platen in horizontale stand aan elkaar gelast. 
Aan het begin en einde warden uitloopplaatjes aangelast teneinde begin en 
eind onregelmatigheden niet in het te lassen plaatveld te krijgen. 
De werkzaamheden waren hechten van de platen en de uitloopplaatjes, 
stellen en leggen van de rails, zorgen voor een constante poedertoevoer, 
poedera fzui ging en slakverwijdering en het meeschuiven van de electrici
teitstoevoerkabels zodat de machine niet z'n kabels achter zich aan hoeft 
te slepen wat invloed heeft op de voortloopsnelheid. 
De unionmelt lasser zelf lette dus alleen maar op z'n las en regelde 
stroomsterkte, rijsnelheid en positie van het smeltbad continu bij. 

fig. 7. 
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12. 

Fig. 7. De machine in actie, de lasser regelt de plaats van het smelt
bad bij. 
Links de bedieningsknoppen met eromheen de lasdraad, rechts op de machine 
de bak met poeder. 
Helemaal linksonder een uitloopplaatje. 

Fig. 8. Het controle paneel van de unionmelt machine. 
In dit geval wordt gelast met 35 volt, 800 ampere en een voortloopsnel
heid van 30 cm/min. 
Het in deze situatie geleverde vermogen is 28 Kilowatt . 

. "~- '' i ... . 
·.i?. r... 

fig. 9. 

Fig. 9. Een met de machine gelegde las; van beneden naar boven de las, 
de met uit het poeder gevormde slak bedekte las en las met slak en over
maat poeder welke later afgezogen wordt en weer terug de machine ingaat. 
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Ook is een paar dagen met de duomatic gewerkt, dit is een lasmachine 
die om een T-stuk rijdt en aan de twee zijden van het lijf een hoeklas 
legt. en dus hoofdzakelijk gebruikt wordt voor het aanbrengen van ver
stijvingen. 
Het principe is als de unionmelt, een afsmeltende onbeklede draad, het 
verschil is dat onder bescherming van COz gas gelast wordt en dat de 
draad gevuld is met poeder wat een dunneslak geeft. 
Het geheel was niet 20

1 n succes omdat de machine nogal wat kuren had, 
deze waren helaas op de laatste dag van m1 n aanwezigheid verholpen. 
Daarnaast produceerde de machine nogal wat warmte~ wat in kombinatie 
met 35 °c buitentemperatuur niet een ideale werksituatiegaf. 
Verdcr is geoefend met het guts apparaat, dit is een soort lastang met 
het verschil dat de electrode een koolstaaf is, hiermee wordt een boog 
getrokken en het smeltbad wordt weggeblazen door luchtdruk. 
Zo kunnen tijdelijke lassen,weggehaald warden en naden uitgediept warden. 
Correct met dit guts apparaat werken was net zoals bij handlassen alleen 
maar een kwestie van gevoel en ervaring zodat er eigelijk alleen maar 
sprake is van een eerste kenninsmaking. 

7e week laboratorium. 

Op het laboratorium of kwaliteits dienst ishoofdzakelijk toegekeken bij 
de kontrole van lassen, zowel destruktief als niet destruktief. 
Oak is een laskwalifikatie procedure gevolgd, dit houdt in dat volgens een 
bepaalde procedure gelast wordt, uit de las warden proefstukken gehaald 
voor onderzoek, trek- buig-en kerfslagproeven, indien dit onderzoek de 
gewenste resultaten geeft is de procedure gekwalificeerd. 
Het niet destruktieve onderzoek omvatte magnetisch, ultrasoon, penetratie 
en rontgenologisch onderzoek. 
Bij magnetisch onderzoek wordt een werkstuk gemagnetiseerd door~er een 
elektrise stroom door te zenden. 
Vervolgens wordt het bestreken met olie waarin zich ijzervijlsel bevindt, 
is er nu ergens een scheur dan wordt het verloop van de magnetische kracht
lijnen gestoord en het ijzervijlsel wordt op die plaats samen getokken 
zodat een zwarte plekoptreedt en de plaats van de scheur zichtbaar wordt. 
Zie fig. 10. . 

door scheuc vost
geho~cec, ;,oeder 

f/ o/~~~-''.! 
i t , ! g· 
I I ·,j [ 
1, .......... • ~---

Fig. 10 magnetisch onderzoek. 



Bij ultrasoon onderzoek gaat 
men uit van de geleiding van 
geluid door een homogeen me
taal. 
Op grenzen van discontinui
teitcn, slakinsluitingen, 
scheuren en gasinsluitin
gen zal reflectie optreden, 
welke zichtbaar gemaakt kan 
worden op een scherm. 
Voor principe en schermbeeld 
zie fig. 11. hiernaast 

De penetratie methode is iets 
soortgelijks als de magnetise 
methode. 
Een penetrerende vloeistof wordt 
aangebracht en zal in de even
tuele scheuren dringen, het 
oppervlak wordt schoon gemaakt 
en een ontwikkelaar wordt aan
gebracht die het penetrant op
zuigt en zo scheuren en/of 
porien zichtbaar maakt. 
Zie fig. 12. hieronder 
Een bezwaar is dat alleen op
pervlakte fouten opgespoord 
kunnen 1vorden. 
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Fig. 12 Penetratiemethode 

rcr.tgei~u,s 

Fig. 13. Rontgenologisch onderzoek. 
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a;recte rre:hode 
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Fig. 11 Ultrasoon onderzoek 

Bij rjntgenologisch onderzoek ~ordt 
de las door een rBntgenstraal ooor
straald en wordt een film belicht. 
De st~aal gaat gemakkelijk door· 
gas~l~asjes scheuren ent. zodat 
deze zich als donkere plaatsen op 
de film aftekenen. 
Voor het principe zie fig 13 hiernaas 
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8e en laatste week. 

Deze week is doorgebracht in de z.g. lasstraat, vroeger eigendom van 
N.C.M. Delft, sinds de samensmelting tot Nederhorst staal construktie 
geplaatst in Gorinchem. 
De lasstraat bestaat uit een straal machine, twee autogene brandmachines, 
en een lasmachine, het transport wordt verzorgd door een magneetktaan 
en met de hand bediende electrise kranen met klenmen. 
Een overzicht van de hal op fig. 14 een foto genomen vanaf de lasmachine. 
Links achter de twee autogene brandmachines, rechts de straalmachine en 
in het midden de magneetkraan. 
Op de voorgrond een T profiel wat gekeerd wordt zodat het nog een keer 
door de lasmachine kan om er een I profiel van te maken. 

fig.14. 

Op de volgende pagina een foto van de lasrnachine in vol bedrijf. (fig. 15). 
Ook hier wordt onder poederdek gelast, links boven de rol met blanke draad. 
In de opgetekende ellipsis een van de twee rollen te zien die de beneden 
flenzen direkt na het lassen iets naar beneden buigen, door de later optre
dende laskrimp zal het profiel uiteindelijk vlakke flenzen hebben. 
Ook in lengte richting krimpt de las, am het profiel recht te houden wordt 
de bovenkant v66r het lassen iets verwarmd, als nu het profiel gelast is 
zal in de lengte richting aan de onderkant de laskrimp optreden en aan-ae 
bovenkant de afkoelingskrimp, zodat het profiel recht blijft. 
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De platen worden na gestraald te z1Jn eerst op maat gebrand. 
Hiervoor zijn twee autogene brand machines aanwezig, waarvan een afbeel
ding hieronder. (fig. 16). 
Het brand proces verloopt geheel machinaal, de brander zorgt voor het 
stellen en op maat krassen van de platen en de instelling van de machine, 
de snelheid van branden is afhankelijk van de dikte van de plaat. 
Het enige hand-brandwerk is het op hanteerbare lengten afbranden van de 
machinaal afgebrande randen. 

fig. 16. de brandmachine. 
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Nog een paar persoonlijke opmerkingen. 

Tijdens het werk zijn een aantal dingen opgevallen waarover ik graag nog 
i ets wi l zeggen. 
De relatie witte boorden-Llauwe overalls geeft nog steeds problemen en 
naar mijn mening vaak onnodige. 
Wanneer b.v. een lastechnicus een proefplaat last onder laboratorium orn
standigheden en dan met de verkregen resultaten verwacht dat de lasser 
op de werkvl oer zonder meer de zelfde l as-grootheden gebrui kt is er i ets 
fout. 
Proefplaten in een laboratorium liggen b.v. altijd "aan" en hebben een 
bijna rechte naad. 
Op de 1,,erkvloer l igt een pluat nooit zuiver en zeker niet altijd "aan". 
Wanneer nu de lasser op grond van soms 20 jaar ervarinp de voorgeschreven 
stroomsterkte van 750 Amp~re verlaagt tot 725 A. kan hem niets verweten 
worden. 
Naar mijn mening wil iedereen namelijk als hij iets doet, dit dan ook zo 
goed mogelijk doen, daarnaast heeft de lasser z 1 n jaarlijkse beoordeling 
en wil in dit geval dus niet het risico lopen onnodi~ lang over een las 
te doen, en riskeert dus niet een te hoge stroomsterkte die tot gevolg 
zou kunnen hebben dat hij door de plaat heenbrandt in plaats van last. 
Zuiver technisch gezien is de genoemde verlaging niet eens de moeite 
waard om over te discussieren, immers de verlaging in procenten uitgedrukt 
bedraagt slecht 3,3 % , en in de lastechniek 1·1ordt een afoijking van 7% 
voor de parameters als maximaal aanvaardbaar beschou1vd. 

Opgevallen is me ook dat een bedrijf waar specialisten werken een erg 
gevoelige organisatie heeft. 
Afgezien van de hoeveelheid werk -waar ik niet over kan oordelen- is het 
bijzonder droevig om te zien dat een 6G lasser (hoogste kwalificatie) 
staat te vegen. 

Ook was het een beetje vreemd te zien dat plotseling een ware s~hoonmaak 
woede door het bedrijf gaat als een regeringscor'lmissaris komt kijken wat 
er met de rijkssubsidie gedaan wordt. 
Enig navragen leerde mij dat op een voorgaande keer een regeringscommissaris 
gestruikeld zou zijn over een losliggende laskabel. 
Welnu naar mijn mening had de man maar beter moeten opletten waar hij lie~, 
waar gewerkt wordt liggen kabels, bovendien vind ik dat een regeringscomm1s
saris behoort te komen kijken hoe gewerkt wordt en niet naar hoe schoonge
maakt is. 



19. 

Wat ik als bizonder prettig heb ervaren is de soepele manier waarop 
ik als nieuwkomer opgenon1en werd in de kring van de werknemers. 
Men was altijd behulpzaam, altijd werden m'n vragen zo gocd en zo 
eerlijk mogelijk beantwoord en men was open en vriendelijk. 
De wetenschap dat ik later waarschijnlijk ook zo'n wit board om zou 
hebben deed daar niets aan af, integendeel, men probeerde juist 
eventuele misverstanden in de toekomst nu al te verhelpen. 
Nogmaals een woord van dank voor de prettige samenwerking aan Jan, 
Gera1·d, Kees, Piet, Gerrit, Bertus, George, Alex, Hans, Jo, Hannes, 
Henk en nog vele anderen. 
Ook wil ik graag de mensen bedanken die het mogelijk gemaakt hebben 
dat ik deze stage kon doen, Mej. de Kok en de Heren Pander Maat en Peters. 
Ook wil ik nog even stilstaan bij wat nu het nut is van z'n sta92. 
Het belangrijkste is natuurlijk enig inzicht te krijgen in de m0r1ier 
van werken in de werkplaats, kortom hoe het op de werkvloer in elkaar 
gezet wordt. 
Wat dit betreft kan men alleen maar leren door te doen en dat is ook 
gebeurd. 
Wat nu precies geleerd is, is moeilijk te vertellen, ongeveer net zo 
moeilijk als iemand te vertellen hoe je moet lassen. 
Grofweg ornschreven is enig inzicht gekregen in de manier van samenstel
len van lineaire producten tot ruimtelijke vorrnen, waarbij allerlei 
aspecten naar voren komen zoals stralen, hechte11, lassen, rekening 
houden met krimp en soms deze krimp juist gebruiken, en vooral vooruit
zien. 
Dit vooruitzien is hoofdzakelijk een kwestie van ervaring en van die 
ervaring heb ik nu een beetje geleerd en overgenomen. 
Naar mijn mening is nu het nut van een stage een beetje omschreven, ik 
heb veel geleerd, zowel technisch als menselijk wat misschien nog wel 
belangrijker is, daarom kijk ik met genoegen op deze stage terug. 
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Over Nederhorst Staal Constructie. 

De stage is gedaan bij het kersverse bedrijf Nederhorst Staal Constructie 
te Gorinchern. 
Voordat het bedrijf deze naam had is er heel wat gebeurd, daarom hier een 
chronologies overzicht. 
In 1881 wordt door Willem de Vries Robb§ een kleine machine fabriek en 
reparatie werkplaats gesticht aan de Linge, even buiten Gorinchem. 
Na enige jaren zijn er een tiental wernemers in het bedrijf aan de slag 
en warden de activiteiten uitqebreid met constructie werk. 
In 1910 warden ook stalen ram~n geleverd als onderdelen van de gemaakte 
staalkonstructies. 
In 1916 worden de activiteiten weer uitgebreid met de productie van beton
nen dakplaten, vervolgens riool en waterleiding buizen en heipalen, in 
1926 wordt met een vestiging in Eindhoven begonnen. 
Na de crisisjaren en de tweede wereldoorlog herstelt het bedrijf zich snel 
en in de grote na-oorlogse expansie groeit het bedrijf sterk. 
De uitbreidingen zijn een enorme lashal, een fabriek voor alumunium 
ramen en gevels en in 1962 een radiatoren fabriek. 
In 1964 wordt een terrein aan de Merwede te Gorinchem in gebruik genomen 
als bouwplaats voor de steeds groter wordende secties van bruggen. 
Steeds grater worden ook de investeringen voor een verregaande mechanisatie 
en modernisering, totdat dit de financi~le krachten van de famillie vennoot
schap te boven gaat. 
Dit had tot gevolg dat in 1969 het eigendom overgegaan is naar het kapi
taalkrachtige Billiton concern wat haar activiteiten aan het uitbreiden was. 
Echter reeds in 1970 koopt de koninklijke Shell Billiton op om z'n mijnbouw 
sectie te versterken. 
De overige Billiton bedrijven, waaronder de oude Vries Robbe, vallen buiten 
het interesse gebied van de Shell zodat naar een nieuwe eigenaar gezocht 
wordt. 
Dit resulteert in september 1972 tot het overgaan naar het concern Nederhorst 
United te Gouda. 
Zo gaat de Vries Rabbe een onderdeel vormen van Nederhorst Staal Constructie 
samen met N. C. 11. Bra at en Landman. 
Nederhorst Staal Constructie vormt nu samen met Nederhorst Staal Transport
techniek, Nederhorst Staal Machinefabrieken en Spoorijzer de diviesie Neder
horst Staal B.V. 
Samen met nog tien andere divisies vormt dit Verenigde bedrtjven Nederhorst. 

Al dit geschuif van het bedrijf -in drie jaar tijd vier verschillende eige
naars- heeft wel wat sociale problemen met zich mee gebracht. 
Ontslagen zijn gevallen, het bedrijf in Eindhoven is gesloten. 
De vele reorganisatieshebben oak onder de werknemers die gebleven zijn onze
kerheid gebracht, men weet niet meer waar men aan toe is, ~it uit zich vaak 
in de betiteling "ze" in plaats van ''lve" als over het bedrijf gepraat \'10rdt, 
een vrij ongezonde situatie. 
Een enkele oudere werknemer sprak zelfs nog over de Vries Robb~ als hij het 
over het bedrijf had, kennelijk iemand die er al zeer lang werkte en erg 
veel moeite had met veranderingen. 
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1 . Inleiclinq 

In deze toelichting worden cJ.c prograrnma's PQ2 en PP2 voor het 
berekenen van gelaste plaatliggers behandeld. 
In de prograrnma' s is een verklarcnde tcekst .ingebouwd, zodat ze 
voor dagelijks gebruik vrijwel "self suuportiw;" zijn, deze 
toelichting beoogt het ger'1eel volledig te beschr.ijven. 

Met het programrna PQ2 kunnen plaatliggers berekend worden die 
opgelegd zijn op twee steunpunten en belast worden door e0n 
gelijkmatig verdec"lde be lasting. (fig. la) 
Het programma PP2 is voorde berekeni.ng van plaatliggers, op
gelegd op twee steunpunten en belast door een aantal (1-4) 
puntlasten. (fig. lb) 

JP l Q i LS ~ 
L 

LS. 
r r 

6 

LS. 
f t t 

L-,. 

t r r r 
b. LS. : 

L -----t··- j 

------- ----------· -·- ---------- ------- -- ---~---·-· ----------- __ J 
Fig. 1 a. Fig. lb. 
Be lastings situatie PQ2. Be lastings situaties PP2. 

De programma's zijn gebruiker gericht, dat wil zeggen dat de 
gebruiker niet noodzakelijkerwijs een computerprogrammeertaal° 
hoeft te beheersen, het opvolgen van een beperkte hoeveelheid 
aanwijzingen is in principe voldoende. 
Van de gebruiker wordt verwacht dat hij zijn te berekenen 
plaatliggerkonstructie in getallen formuleert: een overspan
ning, een doorbuigings eis, een belasting, een belastingsfak
tor, een staalsoort enz. dit zijn de in de berekening konstant 
blijvende grootheden. 
Vervolgens worden de doorsnede grootheden van de plaatligger 
ingevoerd, de variabelen. 
Deze doorsnede grootheden zijn: Hoogte lijf (H), Dikte lijf (D), 
Breedte flens (B) en dikte £lens (T). (zie figuur 2) 
Voor H,D,B en T zijn achtereenvolgens 4,2,3 en 2 plaatsen ge
reserveerd zodat de maximum profiel afmetingenzijn: 
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H = 9999 rn ... 111, 

D = 99 mm, 
B = 999 rrnn, 
T = 99 mm. 

Zie fig. 2 hiernaast, 
voor de rneeste prak
tische problemcm is 
dit ruim voldoende. 

Fig. 2. 

1 
Benaming doorsnede groot-

_J heden profiel. 

Met hoogte (H) wordt dus niet de hoogte van het profiel bedoeld, 
maar de hoogte van het lij f, di t or.1 twee redenen: 
Het al dan niet optreden van plooi is afhankelijk van de hoogt.e 
van het lijf en niet van de hoogte van het profiel, na bepaling 
van de doorsnede grootheden moet het profiel samengesteld worden 
uit staalplaat, de afm2tingen van deze platen zijn belangrijker 
dan die van het uiteindelijke produkt. 

Na invoer van deze variabelen wordt deze door de gebruiker voor
gestelde profieldoorsnede berekend en worden de resultaten van 
die berekening uitgeprint, waarna de gebruiker na interpretatie 
van die.resultaten nieuwe doorsnede grootheden kan invoeren, net 
zolang totdat de· resul ta ten van de bereLcning aan de wens van de 
gebruiker voldoen. . 
Op deze manier is het mogelijk een profiel zodanig samen te stel
len dat het optimaal genoemd kan worden ten opzichte van b.v. 
eigen gewicht, beschikbare hoogte, beschikbare dikten staalplaat. 
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2. P1aat1iggc"r.s 

Onder plaatliggers worden hier verstaan liggers die opqebouwd 
zij uit staalplaat met een dubbel syrnmetrische I-vorrnig,:c> door
snede. 
De verbindingen tussen de staalplaten worden gevormd door hoek
lasscn. 
Men is in de keuze van de profiel doorsnedc volkomcn vrij zo
dat een ligger samen gesteld kan worden die optimaal aan ge-
stelde cisen voldoet. 
Zo kan in bepaalde situaties op het eigen gewicht van de ligger 
ten opzichte van een walsproduk t ( IPE, HE-A, HE-B) tot o:,q(:
veer 50% bespaard warden, zoals later in dit verslag bew0zcn 
zal warden. 

De liggers kunnen machinaal in een z.g. lasstraat geproduceerd 
worden, de 1verkwijze is dan als volgt: twee platen -lijf en 
een flens- worden loodrecht T-vormig opelkaar gezet en door 
een machine geleid waar aan twee zijden tegelijk onde poeder
dek de flens aan het lijf gelast wordt, het aldus verkregen 
T-profiel wordt gekecrd en nog een keer door de machine geleid 
waarbij de andere flens aangelast wordt en een I-vormig profiel 
ontstaat. (zie fig. 3 de lasstraat) 

Fig. 3. 
De lasstraat. 

automatische 
lasmachine 

gereed produkt 

Bij het lassen treed de z.g. laskrimp op: de las krimpt in 
alle richtingen. 
Krimp in dikte richting is onbelangrijk, zij brengt geen on
gewenste vervormingen teweeg. 
De krimp in de breedte richting heeft tot gevolg dat de flens 
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"hol" op ltPt lijf zou kor:1en te staan met alle problcmen vand.icn 
voor aansluitingen e.d. 
0m di t tc voorkomen wordt de flens direct na het la,~sen door 
twee geleidingsrollen iets "bol" gebogcn, dit plastisch bolbui
gen kornpen:;cert later de la~:krirnp zodat. de flens na afkoelen 
vlak is en loodrecht op het lijf staat. 
De krirnp in langsrichting wordt gekompenseerd door de onderkant 
van hct lijf ecn kleine verlenging te gcvcn. 
Door de bovenkant van het profiel te verwarmcn komt het. profiel 
"krom" te staan, tijdens het lassen wordt het recht gr·drukt 
waardoor aan de onderkant een kleine plastische vcrleng.ing ont
staat, juist voldocmde om de la"krimp tee kornpenseren. 
Hieronder op fig. 4 een overzicht van afiuetingen en mogeJJ.jke 
profiel vormen. 

mat(;n in mm. 
-· ---- --~-- -

afm. min. 
--

A 200 

B 50 -- ---------
C 6 
~ -------

D 50 

E 6 

F 
4-12 

afh. hoogte 

G 80 

H 100 

6 
f--

J 80 

K 6 

Fig. 4 
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max, 
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·-

50 

35 

2500 

1200 

40 
·-
coo 

35 

profiolvormco 

·i l : 
L_ t;: 

11 L_ : 
------..ij 

~1· 
lt- ----H-

~----- __ ,....,,,----;,,,---

~··~. -----~ l 
----~,- "~-~ __ ,, .. ---~~~~,~-

c<l' --~~--._,~_.-.. ,~-~ .. 
. ,., 

Afmetingen en mogelijke profielvormen van plaatliggers. 
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3. Proqraimna PQ2 

Het programma PQ2 kan gebruikt warden voor het. bcrckenen van 
gelaste plaatliggers, opgelegd op twee steunpunten en belast 
door cen gelijkmatig verdeelde belasting. 
Na oprocpen van het programma wordt op wcnH van de gebruiker 
al dan nict komm(':ntaar gegevcn, vervolgcns moeten de "konstanten" 
in de gevra0gde eenheden ingevoerd warden: overspanning in mm. 
belasting in N/m, belasting factor, doorbuigingseis en staalsoort. 
De belasting faktor kan b.v. 1.5 zijn, altijd een decimale punt 
gebruikcm en nooi t een korr,rna ! 
Ook de doorbuigings eis moet decimaal warden ingevoerd dus b.v . 
. 0025 en niet 1/400. 
Vervolgens kan naar wens van de gebruiker nadere uitleg verkre
gen warden, hierin wordt duidelijk gemaakt wat de afkorti.ngen 
betekenen. 
Na dit kom.t!lentaar wordt een tabel geprint en w0rdt begonnen met 
de berekeningen nadat waarden voor de variabelen H,D,B en T zijn 
ingevoerd. 
Voor de keuze van de doorsnede grootheden kunnen de volgende 
vuistregels gebruikt warden: 
1/15 overspanning ~ Hoogte (H) < 1/25 overspanning 
Breedte (B) = Hoogte (H) /3 
oppervlakte doorsnede lijf :,,.<" oppervlakte doorsnede flenzen. 

Traagheidsmornent, weerstandsrnoment, doorsnede lijf en eigen
gewicht warden berekend, H, D, Ben T warden geprint gevolgd 
door het eigen gewicht in drie cijfers voor de komma en een 
er na, het maximale eigen gewicht is dus 999.9 Kg/m. 
Vervolgens warden rnaximale normaalspanning, maxirnale schuif
spanning en maximale doorbuiging berekend en uitgeprint, ge
volgd door een-¼ als deze waarde een eerder als "konstante" 
gedeklareerde waarde overschrijdt. 
Hierna warden de plooi berekeningen gemaakt. 
Hiertoe is het lijf van het profiel verdeeld gedacht in vier
kanten metals zijde de hoogte van het lijf. 
Voor elk vierkant wordt een plooiberekening gemaakt metals 
belasting de maximaal in dat vierkant optredende normaal- en 
schuifspanningen. dus (zie fig. 5) in vierkant l: Ml en Dl, in 
vierkant 4: M4 en D4. 
Indien plooi optreed wordt "JA" geprint in de kolom PL (=plooi 
lijf) anders "NEE". 
Vervolgens wordt al dan niet plooi flens berekend, ook metals 
output "JA" of "NEE" in de kolom PF. 
Als laatste wordt de keeldoorsnede van de lasnaad berekend, een 
las kleiner dan 2 mm wordt als 3 mm geprint, andere lasdikten 
warden naar boven afgerond op hele millimeters. 
Nadat dit allemaal geprint is kan de gebruiker nieuwe variabelen 
intypenen hi~rmee netzolang doorgaan tot een profiel is samen
gesteld wat aan zijn eisen voldoet. 
Het programma wordt beeindigd door voor H de waarde O in te 
typen. 



-8-

I]]]. -r111-rrr·-rn----r-1 I I I I n·-TT-rl -TTTT~, 
' Q N/M1 j I I i ! ' I : . ' I I ' 

_L_lj_ ·- .L .U_LLl.L _L_Lj_. l ... Ll...Li __ ·---1=i.:J--
1 i -· ;-·1 -;-- r-· ~ --, s -I -~ --, ----------- --- ------ - ~ 

I I I I I I 
_J _______ j_ ____ __j_ _____ l__. --------•-·· ----------

1'/1777/lm 

~l 1. i. ---
1.• 1

.·- . M1 ; 1 

· : :M4 . I 

L __ j__J__ 
M lijn 

-------------
---------------

D1 l,_..----· . ..--- D - lijn 

Fig. 5. 

Uitgangspunt voor plooiberekenigen. 

Een schema van het programma is gegeven op de volgende bladzijde, 
het dikomlijnde gedeelte omvat de handelingcm van de gebruiker. 
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.'".,CI-JE!'1A PROGRJ\M/.'lA PLAl\TLIGGER PQ2 

•p,j'::c';l·:J- . . - - ' ~---- =i ________ ,,__ .---~--· 
Ili\/Ui.::I{ K01~'.:3'li1I✓TEN -

- OVERSPAM.JIUG 

- BELASTING 
- BELAS'rnx; FAKTOR 
- DOORBUIGlNGS EIS 

11NOEH Vl\lUABELEN . ., 
- HOOGTE LIJF' 
- DIKTE LIJF 
- BREEDTE FLENS 

~'J 1 Y~: t_,J_S-------------. 

BE RE KEN I NGEI) 

- STERKTE EN STIJFHEID---PRINT 
- PLOOI-----------PRIN'I' 

- DIKTE LASNAAD PRINT 
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4. Voorbeeld PQ2 

In dit voorbee]d is de aktiviteit van de gebruiker zicl1tbaar 
gemaakt door de door hem ingctypte getallen te onderstrepen. 
De situatie is ecn gelijkmotig verdeelde belasting van 34000 
N/m (3400 Kg/m) op een overspanning van 15000 mm (15 meter). 
De belastig faktor is 1.73 en de doorbuigings eis 0.0025. 
Er is zo'n vreemde belasting faktor gekozen omdat een voorbeeld 
uit het profielenboek is nagerekend, met een ouderwetse mcxi
maal toelaatbare spanning van 1400 Kg/cm2 (140 N/mm2). 
Dit resulteert in een belasting faktor van 240/140 = 1.71. 
Volgens hc,t profielenboek i::, bet profiel HE 800-A in di t (_:,'val 
maximaal belast en is de doorbuiging maatgevend. 
Van dit profiel zijn als eerste de waarden van H,D,B en Tinge
voerd, de doorbuiging blijkt dan iets te groat, 0.0026 i.p.v. 
0.0025. 
Dit komt omdat de afrondingsstralen niet zijn meegenomen in de 
berekening, door de flens iets breder te maken (313 mm) wordt 
dit gekompenseerd en voldoet het profiel. 
Na invoeren van dit "aangepaste" HE 800-A profiel is een plaat
ligger samen gesteld met de vallen en opstaan methode. 
Het eigen gewicht van dit samengestelde profiel is 73.8 Kg/m 
minder dan het HE 800-l, profiel (e.g. 224 Kg/m). 
Dit is een gewichts besparing van ongeveer 33%. 
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I -\iS:f:1I GE 1.:.:Lt-JYlL IGGf~: ~!:.:- i)~:i-d•=xE:.:,~D 1:JL~·tDii>J, f::PGE
LEL:iD Li' TI.-JE:E: STEJJ.-JPU-.:Tr:~ s-; i:32:U\ST rn:.,L·::; EE.:<"~ 
G.'.L I J:<1•:/.ff fo vs.-,Di::i_;=LD::: CCLi'.\.::·,TL\L1 • 
FLUD! vr:.;.~ LIJF :_J•) Fu~,JS \·]1:-.-·:r)::::'-l Gt:.i;E::-<END vrLbS\JS 
NE.'l 33 s 1 ?irn 2. 6. 2 f:)~ 2. 6. ~. 
HIE:-~;\j,'.\ \•/0:-~DT· u ES~ A.!~\'i;\L H DE EL·~u<s-m~G i<L1~ST/'-li'ff 
U...IJVl::·mE G:,:~'lJ'JHEDr0~ (.i:::v::/\.t,l,D, U KU.\'f DEZE I:-./TYi_;S~ 
i~\ l-ET BEl.Slb-.J.1-VJ..., TE VCLGS\J D8S~ L'JD.•-;UKi-<&:N VI\£~ DE 
'i0E.l.S nEIUi J-J • 

0vEloPPu\l~Ii% 
BELASTING 
BELJ\STI,\JG FAf<'fL;i~ 

IN Mi/4 : 1 5000 
IN N,t;-•i : 3LDOO 

:~ 
DCG~UIG!NGS Ei.S C>:0!...) : .00~~5 
STDl\l...SOO:·rf CFE 360/F£ 510) : ~O 
SIGH'\ 1-'t'.\X 240-Ii~ N/i•li·i2 
1AU i·Y-v~ 139 Ii\! Nfi.'11•i2 . . 
Ll\S COEFFICIS•fl 0.1 SET/'.\ . . 



--12-

NU 1-,;:::i:.:·1 UC l".iCC-~;-;::::•~i::u:-:: 1P~·l Ht'.'i I-l-;..r:..r·H:L Uf;T .. ,c!'-LL: ;-;C .. L,:::.\J 
Di:: J.,J 1/:: H IJ::; ~··!(\ 1hLt_;s ~ Di Tf,:..:,£:1. C::i:.:!:f-.U fr-'..Ti~ r~F'.-< ,,:,'[ !1 }lie; ·J 
L'.IJ.✓: 

D = DI!<T;:: LLF' 
D :: f3:~~-:[·~1)'! ~ f,-LE~ ✓ .S 

T = DIKTi FL0~S 
Di = 1--=IG 1j✓ GE..:dC:-{'J 
SI = l•l\:<Ir•~/\l-\L Gt);fi-.f<]j~~\Ju1:-: 2u1c::~F't/-...11\JI~,J('.; 

Th -- i·YC< i 1 ·.,\t:!.._ C·"'i':ED::: i))ti:. SCHul FSi~1\,..,:,\'l,·/_j 
IJEL'It\ - c:-:,TJ<~~D~~:-✓ u~: l):'_ LJ ... rj'_jI\,)li\JG 
PL = ;-"LL..c;;I LIJ:-· 
FF = FU.:SI F1.'..:.JS 
L!\S = KED.!Y<:·.::·•EIE Lf,:'::~~f:J~D 

HI~:~\:{\ \!C::<DT [E )(~:' V\.,; Ds 'i'/'.>-:EL li~Y:.HT E>J ;.un· u 
L~ Dt: L.JI}}:j:\.ST kE/,;tfi'.:2.E.: t<LJL~-{·~ [~/\ f)t0-.Sit:::"~/t1\L i)E ~,p·f-'./11\D[::>J 
VU,:-:; rJ;~~~. :-:, D, B E>J "f l:'i'fl r'i:j'J, Gr:.SCHU l)::0.'J DC~:;: E[:\I 

,~:,, lt--!i.EUKXS~ \.JPC:·J DE: TCET::; i;C::TU: >J :.-,r lh.DT DEZE 0:;;'.:,}--:; U 
VUC. .:tiEST£:::U,;;,: P,:lF'Itl.0f,;,;;:i,,Ji~Ui:: i~E:,E:-G.0:D Fi-! :,-,:l~·i--.Dt~\ 
EIGi:-.J t3EiiIC:·ri, 1-1'\Xli·:c~LE F.:Ufo.'..t'h J,d'.,;l.;, 1-~"c>~fril"l.E 
SC~!Uff~T'!::';_,JfrJt:3, DC 2: :J.jlGL<Li, !\L lA,\J i.:H:i' H_,C;;,:,I 

b,J ;.iI_l\J I t·l:'~LE ~<ESL.!_):-L:·(::~\JiDE J_r\.Y.\J/·L1~.J Gf::,~/·~1;'.1'f • 
t\J:'\ BI:L:;;IG-) 0!\L Ku,r{ LJ ,·JEu'.:E 1::[\1~;,Uc:>! V[c1C.:·; }:,D,FJ S\1 T 
L°"TY1·)EN, Nb:::'f ZO Lf\i,J(~ 't'UT U l:.:'-::< h~(:FE::L H~:Ei' S/\l'i'.:':>~Gr-:
STE1.D, \·Al !\Ji'J Lf:/ ·,fr:>!Sfr! VU..,iJ'.::ST• 
IJ l<~i ✓T H~T Vi·.CG:'.!Y··1,·!'\ f£EI1·J1Jl(;[:,; DCC~ ;,if\ F3::LSit.:i'!."v:1L 
voc_.;: H m::: \•.'?,?\:·DC O fr! 'ft: '1 Yi;'i:J'V• 

-------------------!-------!------------------·-------------------! 
H D t.) T ! EG ! SI 1/\ DELTt'i PL ?F U\S ! 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
fr,J t·HLLli:~·1c:.S i<G/i-i ! i'fr::t·/1'U-J/,-i,12 ,,:L i-t'·l ! 

-------------------!-------!--------------------------------------! 
! 7 3.f:, 15,300, ;~(\ 

7J/4 15 300 2'' _:) 215·3 237 L!3 0 0026 * ,It .... i.-
' ..... _,L..., 1\JE:E 3 ! 731;, 1 S, 31 :i, ,ij 

73/1 15 313 2d 22lJ• 0 229 43 ·0025 i'~E:t: Nt:E 3 ! 12UD, l 1J,,,J.J, lU 

1200 10 400 10 157•0 2L!2 ;~ 3-, 
0 .0017 NEE Ji\ 3 ! 1 ::--:CU, c;, 3::/;, 1 '. 

1200 8 350 12 11:1.3 2L19 .. · .. ;,, /..(3 .0017 ,J.l\ i\JEE 3 ! 12CJ,J,9,~bU, 12: 
1200 9 350 12 1 50 • 7 2LJ} * 113 ·0017 i'-lE:E f\JE2: 3 !l~QJ,1~00,300,10 
}LiOO 10 300 10 157 .o 233 3~~ • 001 Lj t,jE:;E NEE 3 ! } .l;CJU, 9, 3:}l_), 9 
lL,00 9 300 9 141 •3 253 :::-;t 36 .0016 J.C.. J/\ 3 ! l 3Uu, 9, J:5U, 12 
1300 9 330 12 l 5LJ• 0 226 39 • 001 '.::> NEl;: NE:S 3 ! 1300,9,310, 12 
1300 9 310 12 150.2 236 39 ·0015 i'-!E:E i'Ji£ 3 ! l 3SU, 10, j()J, 10 
1350 10 300 10 153• 1 245 :>;:: 34 .0015 NEE NET. 3 ! 1300, 10,320, 10 
1300 10 320 10 152•3 2LJ9 * 35 .0016 NEE J[\ 3 !Cl 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
E\JD CF JOB 

GO AHEAD 
BYE 
P,'\C.CE.SSTIME 00 MIN 22 SEC 
CG-Ji\)ECTI C'.1\JTIME 00 H.~ 12 l'lL\J 
LEFT i>.T 11 HFl 01 
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5. Vergelijking m~t walsprofielen 

Met behulp van het p:rogra.mma PQ2 ziJn een aantal profielen 
samengc:-..;teld voor bepaalde belastingssituaties en is een ver
gelijking gemaakt met walsprofielen in dezelfde belastings
situaties. 
Hiertocc zijn twee IPE, twee HE -A en twee HE -B profielen ge
kozen, elk telkens in drie situaties: (1) kleinc overspanning 
met hoge belasting, (2) middelgrote overspanning met middel
grote belasting en ( 3) grate overspannj_ng met lage belasb ng. 
Vergeleken met gelaste plaatliggers met behulp van PQ2 samenge
steld bleek dat in het algemeen de gewichtshesparing in het 
eerste geval (1) tussen 15 en 35% bedroeg, in het tweede gcval 
(2) tussen 25 en 45% en bij (3) tussen 35 en 70%. 
Over alle 18 profielen gerekend is de gemiddelde gewichts be
sparing 36%. 
Het ligt voor de hand te konkluderen dat de besparingen vooral 
bij de grotere overspanningen optreden. 
Er wordt hier alleen over gewichtsbesparingen gesproken, dit 
wordt mecstal verkregen door een grotere liggerhoogte, wat weer 
een grater verfoppervlak, een geringere brandvertragende wer
king en een grotere konstruktjehoogte tot gevolg heeft. 
Deze faktoren spelen zeker een rol in een keuze voor een opti
male oplossing en moeten samen met de bereikte gewichts besparing 
die keuze bepalen. 
Op de volgende bladzjjden worden de berekeningen gepresenteerd, 
gevolgd door een schematisch overzicht. 
Ter afsluiting een listing van het programma. (6) 



• I 

Pl<C(;i<At1•Y\ PLAA1l.IGGEH P02 

\·ilLT U KLM:-1!:J'ITAAR? (JA/NEE) 

~VE.'QPl\i\J,✓ ING 
BELA::iTii~G 

IN MM 
W N/l1 

~i::iTWG FAXT~ 
DCJ?.BUIGING::i EL-; <*U 
s·,·r;ALsv.,;n en: 36CJ/FE 510> 
Slli:-'.A :,,:..x IN ,~/l•iM2 
·uu i•AJ, rn ,\J/,·l1·i2 
LP.S CCc:FFICIE'·H EE1A 

NEE 

5000 
85560 
I •73 
.0025 
FE 360 
240 
139 

0,7 

',iILT U NADEKE UITI..EG? (JA/i✓EE> : NEE 

-------------------,-------!-------------------------------------! 
H D B T ! EG ! SI TA DEL TA PL PF LAS ! 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
I,~ :-',ILLI:•,ET&-::i ! KG/i~ ! NE\,JT0~/i1M2 ,;,t. 1\1\u\,1 ! 

------------------!-------!-------------------------------------! 
!468,10,200,16 

468 10 200 16 ! 87,0 ! 254 * 80 ,0015 NEE NEE 3 !468,11,200,16 
/400 11 200 16 l 90-7 ! 249 * 73 ,0014 NEE NEE 3 !600,10,250,15 
600 10 250 15 ! 106-0 ! 166 62 ,0003 NEE ,✓ EE 3 !600,10,300,10 
600 10 300 10 ! './L1,2 ! 196 62 ,0009 ,✓ EE :~EE 3 ! 600,8,300,8 
600 0 :;uo 8 ! 75.4 ! 245 * 78 ,0011 NEE JA 3 !650,8,2:iO,o 
650 0 250 8 ! 72-2 ! 252 * 72 ,0011 N!Ol-- J.'\ 3 !6/J0,7,210,10 
600 7 210 10 ! 65-9 ! 280 * 89 ,0013 Jh NEE 3 !600,8,250,10 
600 0 2:,0 10 ! 76,9 ! 233 78 ,0011 1✓ t:S Ni::E 3 !700,ti,200,ti 
700 8 2CJO 8 ! 69,1 ! 265 * 67 .0011 NES NEE 3 !700,8,200,10 
700 8 200 1() ! 75,14 ! 229 67 ,0009 i,EE WT I t.,.__ 3 !700,7,220,9 
700 7 220 9 ! 69,6 ! 240 76 .0010 NE.E NEE 3 !O 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
s,io 0F JGB 

------ .~ ---·-----··· 

:1 

u 
t j 
/. l 
[ j 
fn 
~· '! 

t:J ;, 1 
L .~ : . ~ 
t-,) u 
1
-.•. 'l_ 

j 
1 

l. * ··1 

r i 
H 
Ll 
}>~ 

t~ q 
[,j 

r l 
b 
H 
,_:l 

h !i 
tj 1, 
,· .~ 

!,; 
cl 

11 
Ii 

11 L ; 
I 

,.j 
:1 
I·' 
tl 

r1 ,, 
,1 
ti u 
! 

GO AHEAD 
R1J'J 
v¥1IT 

PR(X;RAHMI\ PLAA1LIGGER PQ2 

\•JILT U KCMMEi✓TM!\? ( JA/NEE) 

0\/tJ,SP/'.WN ING L\J ~X'l 
88.ASTING IN NIM 
8ElJ\STING FAKTl'H 
DLCR8UIGI1✓ ciS EI::i <*L) 
ST1V1LS8Q<T fft: 360/FE 510) 
SilWA :,AX IN i✓/,•jM2 

T/\U :-'AX IN Nhi·l2 
LAS CLT::F'FICIENT BETA 

NEF: 

9000 
25750 
1 ,73 
,00ce5 
FE 360 
240 
139 

0.1 

WILT U N.£\DEhE UI1l.EG? CJl\/NED NEE 

-------------------!-------!----------------------------~--------! 
H D B T ! EG ! SI TA DELTA PL Pf U\S ! 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
IN i~!LLIMETi:Jw ! f<GIM ! NE}JTC.1\J/i','12 ,,L ,.;,,: ! 

---------'-------!-------------------------------------! 

I ,_. 
,/::. 

I 

! ! L;(;S, I O, 200, 16 
../1/'..::::l tn. 0('1"\ 

1
L 

I 
a-, n r..r--. L{L~ •UU'.~6 :~ ;'~t'~E ;\!E~E 3 !/OQ,5,2~0,S i::S.J ¥ 4L4 

"", .... •_J ... ll '"'" • r.. .. v, ;J t • UUl 6 l~~E ,\l~E 3 ! -->l}U, 7, ~-..oo, 7 c;,.:,:,-, 37 
M.ll'l O!HI ,,. n trH""l ~( •UU!~ i'\~r~ Ji\ 3 !'i:.JJ,'j,~~l: 1J,7 l/G 37 
111,1 'Jll!l --i'! -~,...,, .q:.::: •UU16 :\J::1,: ,]!\ 3 !~L!J,7,:?U0,7 ~~'":) 42 
r,!lll '.)/\/\ n· n ' r,i-r, ,j/ •UU16 j\:t.c 1\Ji..:J::: 3 !bC,0,-/,..-::::~?0,7 CJU > ---
Kllll '.l')I\ l'U n,·..,- ~j/ •lJUl2J l\JC:::: Ji"\ 3 !S:j\J,7,C00,7 2JJ :n 
,-.-.,, '~"" n, --, n,,_,, ~5~ •UU14 NiE 1"-iE.E 3 !S~U,7, 100,7 
850 7 160 7 ! 66,5 ! 2LD * 35 •0015 t,a.: NEE 3 !ci::icJ,7,ltiS,7 
SSO 7 185 7 ! 67.0 ' 2/iO 35 •OOlii i',r::::: ;~,:E 3 !O 

c'..C:':/ 35 

-------------------!-------1-------------------------------------! 
END 0F J01J 



GO AHEAD 
rW 
\.AIT 

PiW.iRAi'1'1A PI...AA1LIGGER PQ2 

\•.'ILT U Kk.NME'JTAA:H (JA/NED 

WERSPA.\JiHNG IN MM 
B::JJ\.STI'JG Ii-J N/M 
8':J.A:.;lI,\JG F"A:-<H.l< 
D:.Z:-8'.JIGI,%.S EIS <*L> 
.SiN'.L.SCC.~,T <FE 360/FE 51 O> 
Sil.:i,·A i•i/1.X L'J ,\J/i-',"12 
T:'<U ,.-AX IN ,~/i'\/12 
k~S CCEFFICI!:J'JT BETA 

NEE 

20000 
1520 
1,73 
,0025 
FE 360 
240 
139 

0,7 

\·JILT U ,~ADE:RE UI"ll.EG? (J(\/,,ED : NEE 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
H D B T ! EG ! SI TA oaTA Pl. PF LAS ! 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
I:J MILUi-1ETE1<:, Kli/1~ ! NE\,J'flJ-J/MM2 *L Ml'l ! 

-------------------!-------!-------------------------------------! 

.-' 

! 46'3, 10,200, 16 
468 10 200 16 ! 87,0 ! 112 9 ,0026 * NEE NEE 3 !4&3,11,200,16 
Li63 11 200 16 ! 90,7 ! 112 8 ,0026 * NEE 1\JEE 3 !700,7,200,7 
700 7 200 7 ! 60,4 ! 119 s ,0019 NEE NEE 3 !700,6,200,6 
700 6 200 6 ! 51,8 ! 133 c ,0021 i-JEE NEE 3 !700,5,20CJ,5 
700 5 200 5 ! 43,2 ! 153 10 ,0025 NEE JA 3 !S00,5,200,5 
300 5 200 5 ! 47, 1 ! 130 9 ,0018 NEt:: NEE 3 !750,5,200,5 
750 s 200 5 ! LIS,! ! I IJI 9 ,0021 NEE J,'\ 3 !600,5,200,8 
6()() 5 200 8 ! .1,1::5. 7 ! 139 12 ,0026 * NEE NEE 3 !700,s.,200.,6 
700 ~ 200 6 ! 46,3 ! 13', 10 ,0022 t,EE i-JEE 3 !700,5,H:l0,6 
WO 5 180 6 ! IJLJ,4 ! 147 10 ,0024 NEr: N:.-~ 

~~ 3 !700,5, 175,6 
700 5 175 6 ! 4/J,0 ! 149 10 ,0024 istE NE:E 3 !O 

-------------------!-------!-------------------------------------! ~-m 0F J0~ 

--··--·------------,-----------

t;._, 

i 
' I 
i· 

i 

l RLN 
.,.::.IT 

PRCGR,.'\M."A PLAA1l.IGG8' PQ2 

WILT U K0M'1ENTAAJH <JA/NE£) : NEE 

0JE:RSPANisi ING 
BEL.l\STING 

IN M~'1 
IN N/t-1 

S2.J\ST11\G FAKTGi, 
oo:.iEBUIGINGS EIS (*U 
ST/'-,,'\L~;cc,n <FE 360/F'E 510) 
SIG>A 111"< IN ill/t-1il2 
Tf',U h/\X IN N/M:-12 
LAS CCEFFICIENT BETA 

6000 
9L1;c90 
1-73 
,OC25 
FE 3C,O 
240 
139 

0,7 

\-JILT U NADEHE UI1LZG? CJA/NED ,\JEE 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
H D B T ! E:G ! :;I TA DELTA PL i--'F Lt\S ! >-> 

-------------------!-------!-------------------------------------! (.;1 
I IN MILLIMETEJ'(S KG/i•J :'-JB✓ T O ~ /i'H·l2 "'L i· ~ · i ! 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
562 12 220 19 ' 
800 0 300 6 ! 
900 8 300 6 ! 

1000 s 300 8 ! 
800 8 300 10 ! 
800 8 250 10 ! 
oOO 7 250 12 ! 
800 8 270 10 ! 
850 8 250 10 ! 
900 ') 250 lO ! 
900 s 280 9 ! 
900 s 2'o0 8 ! 
900 8 250 lO ! 
900 8 220 10 ! 
900 8 230 10 ? 
90•J 8 226 10 

11!:i,6 ! 2~'.: "' 
c,7,9 ! 269 * 
9.1➔ •2 ! 230 

100.5 ! 200 
97.3 ! 229 
b9,5 ! 262 * 
91 ,1 ! 237 
92,6 ! 2.1}:) * 
92,G ! 242 " 

10?-6 ? 216 
96,! ! 2;,3 
91 .7 ! 2~1 * 
9~.·s ! ~:'.2LJ 
91. l ! 2.1;,i * 
'-)_~~ .. G ! 237 
s·~ -... :_~ ;;'.L,/) 

73 
77 
69 
62 
77 ,-,. 
6G 
77 
73 
C,l 

69 
69 
69 
G9 
G'J 
69 

.oo 111 

,U:.JI 1 
,0009 
,0007 

,,EE ,,t:t:: 
,\Jl-:t: Ji-\ 
:'-:EE J1\ 

,}.'.\ ,JA 
• QC l U :\iI~E .'\l:.:f:~ 
• 00 l l .. ,~~,: ,,,-:c: 
.01Jto 
.0010 
,C:.JJ(J 
,OUO::l 
.ucou 
•U009 
.,J1J:.;=.,; 

.J!\ :\ET~ 
i~C:E .-~EE 
NE.E i\Et: 
Nc~l-: ,~EJ-: 
,,1-:t: :Ju:: 
C-:[~: Jc\ 
N~~: '":-~~~ 

•GOi.J9 l~[~ :~t:t:: 
• 000'.7 l'~··t:t: ;\•~~:-: 
•0009 1-..JEE :--.;::_:r: 

! SC,2, 12,220, 1 9 
3 !bUU,h,300,0 
3 !9LJLJ,t,:.,JiJU.,t,; 
:3 ! l UU1J,.~..:,J'...18,8 
3 !..::SUO,~,J:.)!),. 10 
3 !<..,tJO,L<i,c:.~~<), l 0 
3 ! ,'.2'VC, ·1, 2:<), 12 
3 ! c:CiJ,t:.: 2-·iu, 10 
3 !':)~rJ,'::,:-t: .. /.)., liJ 
3 ! S1UJ, S.., ~_?~:;.,.), 1 0 
3 ! 900,L~, ~~,._""\(), 9 
J ! •)UU,o,;:-:.::C),0 
3 ! '-JL(,.,;___:.,. ~:'.'.::C.• l 0 

! lJ,jL,.,::,i,c":.~(..•, 10 
3 ! 9UU,t.), ~~ll, l l) 

3 !~;\JO,6,~.;.,:;t), 10 
:.; !O 

. ;;;~-~,;-_~;~---------! -------! -------------------------------------! 

I 

I 
i 
! 



G0 AHEAD 
i-U'-1 
\'AIT 

?t~CGRAWA PLAA1LIGGEH P02 

WILT U K0·M!'J,TAAR'? <JA/NEE> : NEE 

LVE:i·::Si'l\'JN I,✓G 
brl.AST 1.\/G 

IN Mi·1 
HJ NIM 

DU .. hS"t"l,,JG F"AKTOR 
[/j(.,;,JjLJIGWGS US <*L> 
:.;-i"AALSU:hT <F"E: 360/FE 510) 
S!Gi'A i•AX L,J N/Mi·12 
TAU i•Yv. frJ iJ/1·11·12 
LAS CCEF'rICIEJ✓T BETA 

11000 
26670 
1•73 
.0025 
FE 360 
240 
139 

0.1 

'iiILT U NAD&:E UITLEG? <JA/i✓EE) : NEE 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
H D B T ! E.G ! SI TA DELTA Pl.. PF LAS ! 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
I:✓ MILLI:1,ETS<S ! t<G/:1 ! cJE'.-JTl1'i/;ll✓i2 *L l·iH ! 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
!562,12,220,19 

562 12 220 19 ! 118-6 ! 2Ld * 39 .0026 * ,\JEE NEE 3 !900,8,250,10 
900 8 250 10 ! 95-0 ! 219 37 .0015 NEE NEE 3 !900,7,300,7 
900 7 300 7 ! 32.,, ! 255 * .1,2 •00!o NEE JA 3 !900,1,300,8 
900 7 3'JO 8 ! 87•1 ! 2J3 42 ·0016 NEE JA 3 ! 900, 6,240, I 0 
900 6 24/J 10 ! 80•1 ! 243 * 16 .0011 J,C\ NEE 3 !900,6,250,10 
9')0 6 250 10 ! 61 ·6 ! 236 /~ .0016 JA NEE 3 !900,8,250,10 
900 8 250 10 ! 95.s ! 219 37 ·0015 NEE NEE 3 !900,7,2'.i0,10 
900 7 2SO 10 ! 80•7 ! 227 42 ·0016 i~EE i,EE 3 !900,7,21,0,10 
900 7 240 10 ! 87. I ! 234 42 ·0016 NEE ;.JEE 3 !850,7,250,10 
t.50 7 250 10 ! 86-0 ! 2<'14 * 44 ·0016 NEE NEE 3 !8~9V0,7,260,10 
050 7 260 10 ! 57.5 ! 238 44 ·0017 i-JEE NEE 3 !900,7,23S,10 
900 7 235 10 ! 8604 ! 237 42 ·0016 i-lEE i'W"" 

l --
3 !900,7,230,10 

900 7 230 10 ! 85-6 ! 240 * 42 ·0016 NEE NEE 3 !O 
-------------------!-------1-------------------------------------! 
S'iD 0F JC9 

------ --·- ··--· 

il 

I 
! 

I 
~ 

• i 
I 
i 
~ 

I 
! 

I 

·> ·· 1 " -
. i 

· 1 

G0 AHEAD 
FJ.N 
\-1\IT 

PReGRAMW\ PU\A1LIGGER PQ2 

WILT U K0i'1MENTMR? <JA/NED 

CVERSPA'.Ji,J ING 
6El..P,5Tii'\G 

IN f·,'1 
rn ,\/1:,; 

B8.J\STING F"AKTGi( 
o::m:BUIGii✓GS EIS (,>.L) 

ST/'\PJ..SUCi<T CF"E 360/FE 510) 
SIG;-t,-'\ V{\X rn N/01,-2 
Tr\U 1\¥\;\ Ii\J :'✓ /i·Jt'-;2 

L'\S CGEF"FlCIENT 8E1A 

NC'NEE 

20000 
31,20 
J.73 
.cu2s 
rT 360 
2'10 
1 Jo' 

0.7 

\·JILT U NADEHE UI'ILEG? (JA/NED ,~EE 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
H D 8 T ! EG ! SI Th Del.TI\ i-1.. i J-" U\:i ! 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
IN i-lILLii\1ETFJ--_.:; ! KG/M .! ;'45=1,.t1u-;;;.1;,"2 *L i•i'-i ! 

-------------------!-------!-------------------------------------~ 

..... 
a, 
I 

! ! ! S62, 12, 22:J, 1 9 
562 12 220 19 ! l U•6 ! 135 12 -0026 \✓ :.'..E. i\l[Z 3 !'--JGU,6,JC:10,10 
900 6 300 10 ! c:;;9.5 ! 107 14 .0013 NEE NEE 3 !~GC,G,300,6 

13 .G~19 N~~ Ji\ 3 !SQ0,6,20G,6 
13 • 0023 ,\i~._:,r_: , ✓ EC: 3 ! 90C:, ::;, =2l:C, S 
:5 .00·27 >'.~ J_.\ J:-'.~ 3 !uG·J,G,.:.\JQ,6 

900 6 
900 6 
?00 5 

300 6 ! 70•7 ! Jd.., 
200 6 ! 6i •2 ! 1G6 
200 s ! Sl .Q ! 217 

.. _,. ~(~.s ! ~17 1,4 .0031 * !'-JE~~ Ji\ ::S !000,G,2L\J,6 200 6 ! S(,. 5 ! 217 
880 6 200 6 ! 6CJ 0 J ! 191 L3 .J,j25 .~t:S N,:L: 3 !'7CU,6,18C,6 
900 6 !oO 6 ! 59 .J ! i 96 1'.J • OC25 , ✓ i:.,~ ,•:c:E 3 ! c) 

-------------------!-------!-------------------------------------t 
END OF JGB 

G0 AHEAD 



GC AHEI\U 
s-J.S-J 
H-UT 

p;._u;Kl\,'1''o"\ PU\A TLIGGI::H P02 

\·iILT tJ KOl'li✓.c.i\JTAAK? CJA/i\lEE> 

WS-Qt>Ai\JN 1,\/G 
bEl.ASTL% 

IN~ 
rn N/i1 

bi:l.A.:.,TL\JG FAKTl.:H 
DLC:~:JIGI.,GS EIS C*l.) 
ST/\i'.\LSGCrsT C FE 360/FE 510) 
SIG,·A l•ilv: IN :•.J/!·li'i2 
T,'\,J i'\.'-\X li\J N/t-i-12 
LAS CCfff- ICIENT BETA 

NEE 

4500 
I 91{300 
1,73 
,0025 
FE 360 
2LJO 
139 

0,7 

vHL T U NADEt,E UITLEG 7 C JA/i\JEE) : NEE 

-------------------!-------!-------------------------------------' 
H D B T EG ! SI TA DELTA PL PF U\S ! 

------------------- -------!-------------------------------------! 
I:\J MIL.LI,1£'!Ej-,,.S Kli/M ! ,\JE}!HN,lt,h12 *L MH ! 

------------------- -------!-------------------------------------! 
! ! 454, I 2,300, 23 

454 12 300 23 ! 151,1 ! 244 * 140 * ,0013 JA NEE 5 !800,12,300,12 
ioOO 12 300 12 ! 131,9 ! 208 80 ,0007 NEE ,,JEE 3 !1000,10,300,JO 

IDOO 10 300 10 ! 125,6 ! 185 76 ,0005 i'JEE NEr: 3 !cm0,10,300,•10 
660 I() 300 10 ! ll6,t0 ! 220 'd7 ,0006 Nt:E N!::E 3 !900,8,300,10 
9,JO b 300 10 ! 103,6 ! 22d 106 ,0006 Ji\ i✓ EE 3 !900,9,300,!0 
90(.J 9 JOU JO! 110,7 ! 221 94 ,0006 Ji\ i\JEE 3 !900,10,2'00,10 
900 10 260 10 ! IIL1,6 ! 223 85 ,0006 i-fr~E Nf::E 3 !800,9,300,12 
oOO 9 300 12 ! 113,0 ! 225 106 ,0007 ,\JEE NEE 3 !700,b,JUU,14 
700 b 300 14 ! 109,9 ! 240 * 136 ,0009 JA NEE 4 !750,S,300,12 
·,so o Joo 12 ! 103,6 ! 250 * 121 .oooa JA i,E£ 4 !750,10,300,12 
750 IC) 300 12 ! 115,4 ! 238 102 ,000b NEE NE:E 4 !750,9,300,12 
750 9 300 12 ! 109,5 ! 2114 * 113 ,OOOo NEE NE:l:: 4 !750,9,310,12 
750 9 310 12 ! lll,L1 ! 23'3 113 ,lJOOO NEE i\Ji:.:E 4 !l>00,9,300,11 
bOO 9 300 11 ! IOtJ,3 ! 240 106 ,OOW i~SE NEE 3 !O 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
END .:F ,J0B 

:I 

~· 
~ 

~ l GS AHEAD 
Fa.JN 
\-.!CIIT 

PRCLRAt-'Hl'\ PLAA1LIGGER PU2 

\~!LT U KOi-lMENTAAH? CJA/i\JE:D 

LVEk.SPAi\\\J 11\JG 
BELA.ST! NG 

I:\i Mtvi 
I,~ ,~/M 

£:E:l..A5TI1% FAKT C:-; 
DUuBUIGI'IJGS EIS <*U 
STN\L.Sl:iCi(i <FE: 360/FE 51 O> 
.SlG:-'l\ i-il\X IN :--J/M,'12 
1f\U (·i\.:.;. L\! i\J/,V11'v1:2 
LI\;:, CUr::FFICIENT BE'lt\ 

,~EE 

6500 
53"'60 
1,'/3 
-0025 
FE 360 
240 
13::1 

0,7 

\.iILT U NADEKE UITLEG? (JA/i\lED : i\JEE 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
l--1 i) 

,_. 
-...J 
I 

B T ! Eli ! .SI TA DELTA FL PF U\::i ! 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
IN MILLii1ETf::i,::i KG/,,J ! ,,J!::\-!TU'Ui•li·':r'. *'L ,,i:-1 ! 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
454 12 300 
800 9 300 
9:J0 9 250 
900 9 300 
90'J 8 300 
900 8 2d0 
900 7 c'80 
900 8 260 
800 8 330 
850 8 30::J 
700 8 
900 8 c:J;o 

! ! !i.,:>.tL, 12,300,23 
23 ! I SI• 1 ! 

9 ! 9b,9 ! 
9 ! 9u,9 ! 
9 ! 106.0 ! 
o ! 91,.2 ! 
9 ! 96.1 l 

JO ! 93,4 
10 ! 100,5 ! 
10 ! 10'!.J 
1 C' ; ::;_-" ~' 
,,_, l ·._' _, .. :) ! 

24-4 * 7L1 
2·15 * 56 
2l,S ~ Li9 
235 50 
26.!.; * 56 
2S6 ~ !J6 
247 * 6,1 
238 56 
2,,5 * 63 
2lV-t -;c :.)9 
~?IB * 7~~ 

23d Sb 

,0024 
,0016 
• U:J l ~~ 
•UUL~ 
,0014 
,O,Jl ,:i 
,OC13 
·0013 
•U1Jl 5 
·0014 
.0017 
,O,l! 3 

,,:::E ,%1': 
i,t:E J,\ 
!\li 1\Lt: 
i'~~~ ,J1\ 

1\.!.:.:E Jn. 
NEE J,\ 

Jf\ 1'JEE: 
NEE i-.:E:~ 
,,,::E J_,~ 

1,t~~ :\iEE 
isi::i Ja\ 
NEE i\C:E 

3 ! ~_,1._,:;J., 9, JJO, 9 
J !'./GU,Y,:::::,.0.,9 
J ! SiiJ(.), 9,300, 9 
3 1<,U,J,U• 0,300,S 
3 :~:u'J,-:1,.~,) ... :,') 
~ !~u0,7,2jll,1U 
3 !900,~,2o0,lll 
3 !dU0,~,3J0~1U 
3 !S~G,6,300,lU 
3 !10C,~,~0U,10 
J !YOC,~,2~0,!0 
3 !() 

-------------------!-------!-------------------------------------! END cf' JOO 



GO AHEAD 
RJ~ 
\.AIT 

PRCGKAM•iA PLAATLIGGER PQ2 

\dLT U K0~•'1DJTAAR? CJA/l~EE> 

0JER!;;PAN;\lli~G 
BflA::iTI1\IG 

IN i1'1 
IN N/M 

38..A!;;TING FAXH:k 
DO(;'r:SUIGINGS EI:::i (*L> 
::;TA.".l..SU'v:d ( FE 360/FE 510) 
SiGi•il\ l·ltv< IN N/Mi•l2 
T,;J l·W. fol N/l•K-Q 
LAS CLEFFICIENT BE'iA 

20000 

20000 
2'630 
1°73 
.0025 
FE 360 
240 
139 

0.7 

1,/ILT U NADER£ UI'ILEG? CJAINEE> : NEE 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
H lJ B T ! EG ! SI TA DE1.1A PL PF LAS l 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
IN MIU..IME"lEi\S ! KG/11 ! NE\-IHN/MM2 *L MM I 

-------------------!-------?-------------------------------------! 
! 454, 12,300,23 

454 12 300 23 ! 151-1 ! 107 14 .0024 i~EE NEE 3 !900,8,300,8 
900 8 300 8 ! 94.2 ! 101 9 .0013 NEE NEE 3 !900,7,300,7 
900 7 300 7 ! 82-4 ! 112 10 .0014 NEE NES 3 !900,6,300,6 
900 6 300 6 ! 70•7 ! 126 11 -0016 NEE JA 3 ! 900, 6, ~:50, 6 
9'.JU 6 250 6 ! 65-9 ! l 40 ll .QOl8 NEE JA 3 ! 900, 5, ,,oo, 6 
900 5 2fJO G ! 5, .. 2 ! 167 13 0 002! J,'.\ NE:E 3 !900,6,200,6 
900 6 200 6 ! 61-2 ! IS.'3 11 .0020 NEE NEE 3 !600,6,200,6 
800 6 200 6 ! 56-5 ! 185 12 .0026 * N~~S NSE 3 !820,6,200,6 
820 6 200 6 ! 57.5 ! 179 12 .0025 i-.J~~E NEE 3 !O 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
E;,iJ ::JF J0B 

------·---------. -----··--·-·~·•"~•-· 

E ..:;__ "'·~ 

" I 
' 

j 
,, 

:1 

l I 
I 

; 
' i 

j 

G0 AHEAD 
HLN 
WAIT 

PRa.;RAM"IA PLAATLIGGEI< Pll2 

WILT U KC,'1-lENTAAR? CJA/NED 1\IEE 

"-IE:K.SPANN ING 
BELA.STING 

1\1 ,-'.1'1 
1,\1 NIM 

BilAST!NG FAKTlrs 
00:'l"'1JUH;INGS El::i C*U 
STAALS0:~;a C FE 360/FE 510) 
SIGM.t\ t-'AX l;\J NN,•12 
TAU i"/1,'{ 1,\1 N/1•:,,12 
L-',S C0EFFICIEj\JT BETA 

6000 
292410 
1•73 
-oo:::s 
FS 360 
240 
139 

0.1 

WILT U NA!JERE UITLEG? ( JA/,\JEE> 1\JEE 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
H D 8 T ! EG ! .SI TA L1:'1. Tl\ PL PF U\!o ! 

,_. 
CD 

I -------------------!-------!-------------------------------------! 
IN MILLIMETEK.S ! KG/M ! 1\IE'.-J'l 0✓/,-✓.i-12 ><L i'-:cl ! 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
! ! !030,16,300,30 

630 16 300 30 ! 245•5 ! 2SO * 115 .0010 i\Jr:~: ,~EE 6 ! I 60U, 1 : ~., ..:~Ul)., l 2 
1600 12 ,,oo 12 ! 226-1 ! lbU 60 ,uuu,, ,}/\ NEC: ~3 ! l:)i.JU,l~~ .... ,u~),1:2 
1'.:,00 12 400 12 ! 216-7 ! 197 ::s .()(~IOiJ Ji\ Nl::E ,, ! l L,00, l £;,,,l'),J, l ,, 
1400 14 300 }.I.; ! 219·8 ! 221 7o 0 0005 1\Jt:~= .. ~r:~ 4 1 l •'ll:i.J, 13,300, 13 
jl,')Q 13 300 13 ! 204• l ! 23.:J 01, 0 0U06 J/'1 NEE 4 !1350,14,j,JJ,14 
1350 14 300 14 ! 214•3 ! 233 bl °CU06 Nl::E i\JC::C: 4 !lJ00,i~,J2J,l4 
1300 14 320 1,. ! 213.2 ! 237 s,, 0 0006 i,E.E "i::C: ~ ! l;_'.jJ., l 4,~;,,t.;.,1,~ 
1250 14 3<:0 14 ! 212.1 ! 2Ld * iH .uoo6 ,,E:E ,~"E ~ ~1.:~,0,1J,~~00,1J 
1250 13 360 13 ! 20::,.1 ! 21,! * 9L1 •UU06 J(\ ~EE 4 !l~JJ,14,~~J,14 
1200 14 400 l ,, ! 219°0 ! 229 91 •COC6 r-..i;J~ ,,,sE. 4 !!2UU,1~,j7U,1~ 
1200 14 370 14 ! 213,2 ! 2'11 * 91 ,C007 Ni-:L: l~~E 4 !12JU,l4,JSO,l4 
1230 14 350 l'-t ! 212• 1 ! 2L.2 * b9 .tj(;IJ7 ,-.;u: .~a: 4 !12L.0,J4,3~5,14 
12,,0 14 345 }Lj ! 212• l ! 2,,1 * 00 ·0007 t'✓ iE. ;~r~E ~-1 : l <.::: :iU, l Li., J 40, l il 
1250 14 340 14 ! 2i2• l ! 2Lil * b7 ·0006 .~EE 1\JE:E 1-i ! l ~6U, l '1, JJ~, l .::1 

1260 14 33'.S 1 /.: ! 21c..:.1 ! 2L~0 * f3"/ .oJ06 ;\C:E ,~r:E ~ ! 1 ;_!., 'l.\, l '-1, .:..{:__:,J., i 4 
12,.;o 14 320 I L; :__:11.0 ! 21,c> i< b5 .0006 1'/r·=~ .·0:~r~ ~ ! lJi_hJ,l~i, .. h .. 'U,1~ 
1300 14 300 1.11 ! 203.C) ! 246 * 54 •OUU6 i'\;:".:;~ i~CJ·: ,~ !lJ..)l),lih('.C~IJ,1~ 

13:50 14 280 14 I 209.9 ! C'.l.!,c * SI •OUU6 NEic NEE 4 ! 1,~uu., 1 .. i,C..t'J, 1.,~ 
lL,00 14 275 l .t~ ~; .I;~ :.3 ! 232 7b 0 0006 Nr:t: ,,t::i:: ~ !l~UU,1~,265,14 
IL.-00 14 26~1 ".::12.: ! 2:!7 78 ·0006 N2::-C N.--1.-c.~ 4 !O 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
END OF JOB 



t,;(:1 AHEAD 
1"1 .. N 
\-iAIT 

PRW~ PV\ATI.WGE.l< P\,!2 

\-!ll.T U K011MENTAAI<? CJA/i\lEE:) NEE 

CVEkSPANNINli 
5El...fl.S Tit'JG 
BELASTI,-.JG FAKT&-

IN MM : 17000 
L'l NIM 32120 

1 .73 
DC'ii:SUIGINGS EIS <*L> 
::iTML::iCud en: 360/FE '.:>10) 
SIGi·~ i11\X IN 1\l/1'1r"2 
'1/\U i·Y\X li'l 1,,l/(l.,J2 

lA!::i CCEFFICIE.''lT BETA 

.0025 
FE 360 
;~✓JO 

139 
0.7 

vilLT U NAl)E/,E UITLEG? C JAJ:,lf::D : NEE 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
H [) B T ! EG ! SI TA DELTA PL PF LAS! 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
I:\I MILLii1ETEk::i KG/M ! 1\IE,JH:N/N'"!2 *L 11'1 ! 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
!830,16,300,30 

530 16 JOO :io ! 245•5 ! 235 ~ •0026 * NEE NEE 3 !1400,14,300,14 
1400 14 300 14 ! 219.~ ! 207 26 ·0014 NEE NEE 3 !1400,13,300,13 
1400 13 300 13 ! 204•1 ! 222 28 .0015 NEE NEE 3 !1400,12,330,12 
1,,00 12 :.J30 12 ! 194•1 ! 226 30 .0015 NEE NEE 3 !1400,11,350,11 
1400 11 3!::iO II ! H,}.3 ! 238 32 ·0016 NEE JA 3 !1500,11,330,11 
l!::iOO ll 330 11 ! ll.$6-5 ! 223 30 •001 'l NEE NEE 3 ! l 500, l l , 300, I I 
!SOO 11 300 11 ! lol •3 ! 2:.J5 30 .0015 Nr~E ,✓ EE 3 !!600,10,30G,IO 
l 6UO 10 3CJO 10 ! 172-7 ! 235 :JI -0014 JA t-JC:E 3 !!500,I0,300,10 
l Sl}J 10 300 10 ! I 6✓i.9 ! 257 * 33 •0016 JA JA 3 !14HO,ll,300,ll 
1 ✓~0 11 300 11 ! 17906 ! 240 31 •l'O! 6 ,✓ EE ,~EE 3 !O 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
Ei'JD .:JF JU3 

.! 

~, ·~,·. 

't 

GC AHEAD 
R' ... l'J 
\·~IT 

PHCGHA,·MA PLAATI.!GGEi, PU2 

1,iILT U K0'1ME?JTAA1.;? CJA/i,ED 

cvrnSPi\N,~ ING 
Bi:l.ASTING 

Ii"'-J i·ii'·i 
IN ,\1/M 

BELASTING FAKTC:.k 
DDCJ-'.BUIGINGS EIS ( *L> 
ST/\JIL::OC'.J1U CFE 360/FF: 510) 
::i!G>II\ ei\.X I'~ 1'\/M~2 
TAU t·JA;-, I,\J N/r'.1'•12 
LAS Cii,ffFICIENT BEl/1. 

/ 
NEE 

20000 
lo750 
l .73 
.00:-,5 
, .. :: 360 
2Lt0 
13'1 

0.7 

\•iILT iJ NADEHE UHLEG? CJA/,\JEU ,~t::E 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
H D B T ! EG SI TA DELTA PL f'F I_:,::; ! 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
1:\1 1'1ILLhETS,S ! K,;;;,; ' . ✓ E'.{!CN/i·,i·l2 *L ,·li·1 ! 

-------------------!-------!-------------------------------------! 

...... 
\.0 

I 

630 16 300 30 ! 2-'15,5 
!c30,l6,300,30 

199 20 •0026 * , ✓ EE i~EE 3 !1500,11,300,ll 1500 11 300 11 ! lt>l ,3 197 22 ,'.}()15 :\iE::: tvr-:1:: J !!SUO,!O,JCU,10 1500 10 300 10 ! 16-'l,':i 215 24 ·0016 l~E~ ,'\EE 3 ! 1.·,ou, 10,300, 10 14()0 10 300 10 ! l ~)7 .l) ?37 25 ·0019 \--!t:i::: ,~E.:£ 3 'll 
-------------------!-------!-------------------------------------! 
S✓D CF .JOB 



i1LN 
~,-,IT 

P,,;Cti.'<AVi·lA P!..AATI..IGGE:R l-'02 

WILT U KGtt.MENTMR? CJ/\/NEE> : NEE 

CVS ,:;PANNING 
8EU1SHNG 

IN 1-11 
IN N/i1 

S£Ll\::i"1 !Mi FA,<11:1~ 
DSC::'8UIGINGS EI:.; (*U 
STAl'1_:_,c.,r:;;.:1· ffE 360/FE 510) 
:iIGi·V1 M1\X IN ,~/1•112 
TAU i·AX L✓ i-J/Mi'll2 
IJ\.S CCE:FFICIENT BETA 

2500 
299890 
1.73 
·0025 
F'E 360 
2.tiO 
139 

0.7 

\JILT U NADEkE UITI..EG? (JAMEE) NEE 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
i-1 D B T ! EG ! SI TA DELTA PL. PF' LAS ! 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
IN r<ILLIMETEKS ! KG/M ! i✓E\•JTCN/Vi12 *L MM! 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
! ! ! 262, 1 ! ,300, 19 

262 II 300 19 ! 112-1 ! 252 * 226 * .0012 J.1\ NEE 7 !600,10,300,20 
600 10 300 20 ! 141,3 ! 98 109 ·0002 NEE NEE .ti !600,10,300,10 
600 10 300 10 ! 94.2 ! 171 108 .0004 NEE ,~EE .ti !600,9,300,9 
600 9 300 9 ! s,,.o t 190 l~O ,OOOLJ JA NEE 4 !S00,9,300,9 
SOO 9 300 9 ! 77,7 ! 237 ILJ4 * .0007 JA JA 4 !SOG,10,300,10 
SGO 10 300 10 ! 86 • .ti ! 214 130 .0006 JA NEE 4 !600,10,250,10 
600 10 250 10 ! 86,I: ! 195 IOo .oous NEE ;·~EE 4 !5UG,1l,200,ll 
5rjo II c00 II ! 77.7 ! 26.ti * 116 .0001 JA t✓ EE 4 !500,12,200,12 
501) 12 200 12 ! Q ✓.i-8 ! 21.e >!: l Q(l ,0007 NEE ,~l::E 4 !500,12,210,!2 
500 12 210 }') I 86•7 ! 234 I OtJ ·0006 NEE ,✓ El:: L1 ! 550, I 1,200, Ii "'- . 
S:iO II 200 11 ! r:;2.0 ! 233 107 -0006 NEE 1,EE .ti !600,10,220,10 
600 10 220 10 ! 81-6 ! 214 100 ·0005 i✓EE NEE 4 !600,10,200,10 
600 10 200 10 ! 7[c,.5 ! 22d 108 .ooos NE:E NEE 4 !600,10,185,10 
600 10 12;5 !CJ ! ·16. I ! 2,,0 * 103 ·0006 NEE: 1\l:E 4 !O 

-------------------!-------!-------------------------------------! E!JLJ 0F' J(,B 

.I,/ 

·-1 

! 

I 

R'.,N 
v.AIT 

PRCGRAt-t-lA PLAAlLIGi.iFJ-s PQ2 

\-JILT U KCH·1i::NTA/\>s:? (J,.'\/NED 

0.JEKSP/l.i✓N ING 
BEl.ASTING 
DEl...l\STING F/lKTGi< 

IN ~~'1 
IN N/i1 

D(k•HBUIGINGS EIS (*U 
ST/'.\!\LSCCi,T ffE 360/rt: 51 0) 
SIGMA i•'AX IN N/i',''2 
TNJ l",'.\X I:✓ N/t·I·12 
L-'.\S CCEFFICIENT Blem 

NEJ.:: 

5000 
74090 
I .73 
-UU2S 
Ft: 360 
2✓.;o 

139 
0.7 

WILT U NADE:i':E UI1l.EG? (JA/NED : i',;EE 
I 

N 
--- -- ------!-------!-------------------------------------! 0 

H D 8 T ! EG ! I .SI TA Di:1.T/\ rt. Pr u~s ! 
-------------------'-------!-------------------------------------! IN MILLIMETEi~ ! XG/M ! NE'.!TO\//;·h·l2 *L Mi·J ! 
·-· -----------!-------!-------------------------------------! 

! ! ! 26'.:', I I, 300, 19 262 II 300 19 ! 112• i 252 * li3 •002L; NEE i·~r:r:: LJ !7 1]0,3,JU0,8 700 8 300 8 ! 31 •6 ! 175 '.x5 ,0007 l\iEE:: JA 3 !700,0,7,~00,7 700 7 200 7 I 60.L; t 262 * 66 .ou11 NEE l'4C::E j ! ·1c1J, 7, (~:SC.., 7 700 7 250 7 ! 65,9 ! 226 66 ,000) t..:EE J.i~, 3 ; 6Ull,3, -~::,0,E; 600 8 250 8 ! 69,I I 2,,2 * 67 .001 l ,✓:cE Ji\ 3 ! ·1•JO, 7, 3·JC, 7 700 7 300 7 ! 71 •4 ! 199 66 • '.)00:J NEE Ji~ 3 ! c:j;j;_', ~,., ·_\ ,._;_. 250,.: 650 6 250 8 ! 72-2 ! 219 62 .0009 N::::: [\jES 3 !6j90Q.0,S,20O,~ 6:::,() 8 200 8 ! 65.9 ! 254 * 62 .uo11 ;\~~:-..: t\t:".:i~ 3 ! 6Su,:.,.;,:.::?2:J,:.5 650 8 220 8 ! t~·:: .5 ! 239 62 •CUllJ :✓ c:t: i'~LG 3 ! 7L;0,7,~~JC1,6 700 7 200 f ! r<.~.G ? 2111 * 66 .u01u ,~--- i'fr.E 3 !7U0,7,210,ti ' ·-"-700 7 210 :.., (' .. '-~· 233 66 ·0009 NEE NEE 3 !O 
- -'-------!-------------------------------------! END 0f JOO 



G::J AH::AD 
j,;•J~ 
\·l\IT 

P,-<0GEA:1'11\ PLAATI.IGGEK P02 

\HLT U Kl2r1✓.EJ-JTMR? CJAl:~EE> 

CVEK.SPA'i.\JHJG IN MM 
Bcl.ASTli\JG W N/M 
8EJ...ASTING r"AKlQ< 
DC:JF-:SUIGINGS EIS C*L> 
STAALS~GRT CFE 360/FE 510) 
SIG,·1C\ i·AX IN N/Mf'/12 
TAU M,;;< IN N/i1Vi2 
LAS CbEff!CIENT BE1A 

NEE 

15000 
l:i40 
1•730 
.0025 
FE 360 
21./J 
139 

o.7 

~!IL T U NADERE UITLEG? C JA/NEE> : NEE 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
H D B T ! EG ! SI TA DEL TA PL Pr LAS ! 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
IN HILLii1HERS KG /,·,1 ! NE',/TO'J /i'i•'l2 ,;,[_ 1·~1 ! 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
!262, 11,300, 19 

262 II 300 19 ! 112.1 ! 89 13 •0026 * NEE NEE 3 !500,5,200,5 
50::J 5 200 5 ! 35.3 ! 152 II •0026 * NEE JA 3 !600,5,300,5 
600 5 300 5 ! 47.1 ! 94 10 .0013 NEE J(\ 3 !600,5,200,5 
600 5 200 5 ! 39.3 ! 121 10 .0011 1\/EE NEE 3 !550,5,200,5 
550 5 200 5 ! 37.3 I 135 10 .0021 ,,EE NIT 3 !550,5,180,5 
550 5 rno 5 ! 35.7 ! 11,4 10 .0022 NEE NEE 3 ! 530, 5, l 30, 5 
53J 5 le0 5 ! 34.9 ! 151 II .0024 NU: NEE 3 !0 

-------------------!-------!--------------- ·---------------------! 
E:'.JD 0r Je::.J 

'.-

tL 

:1 , 
j 
L. 

G0 AHEAD 
kL\'J 
,,AH 

PfM:ii<Al~Mll Pl.AATI.IGGE,~ Pll2 

WILT U Kl1-1,'1S-l!AA<? CJA/,%:t:) •EE 

8VEK.SPANN !.\JG 
l:Ju.ASTING 

I.~ 1'1M 

Pl N/,•i 
[€LASTING FAKTO, 
!X.iUC',EJUIGlt\Ju.S US <*U 
51!',\L::s<~Jr(l <FE 360/FE 510) 
Sll,c'i'\ ~AX l,\J ,~/i,:,,12 

'i).\U ~:AX IN . ✓ N,12 

LA.:i Cl-EFFICIENT l:JUA 

6500 
3Jo'.:>60 
I ,73 
.ou25 
~-r: 36U 
2,,0 
139 

U•'I 

'dLl U NADEKE UITLEG / (JAl.~EE) •~EE 
N .... 
I 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
H I) l:J j ' EG ! ::,I 1A DELIA Pl. f-'F LA::, ! 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
lN MILLIME!Ei,S Ku/i-'1 ! NE'd ,'.Nl,','>2 "'L 1•:/1 ~ 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
!'.lc::c,!;1,J00,36 

%'d 19 300 36 ! jQd.iJ 2/o * I 09 -0009 M~[ ,\t:C: 6 !ISUJ,12,500,20 
1500 12 5UU 2U ! 21:;1()•3 ! 161 107 •UUU4 J;\ 1\'t:f: ,, ! l :iUJ, I :i, 500, I:, 
I 5'..lU 15 5iJO IC I J • 29/t•~ ! lti6 M'.:l .uou::, Je\ :'fr.:~ 4 !l~UiJ,15,50U,!:, 
14JO I:, SOO l:i ! 2o2•G ! 2CJ.\ '.II .uu,JS 1\it:.:E J,.\ 4 !l<i)0,15,4~0,!S 
I l,CQ 15 4:,U l '.:l ! 270,o ! 219 1._.;1 •UOU6 NEE: ,\IEE ~ !l~uO,l~,1~~~0,1~ 
1400 14 450 l ~ ! 2~,2.s ! 2314 9o •U'JiJ6 j/\ J,-\ 4 ! 1,,uu, 1 :i,4UU, 15 
1400 I:, L,00 15 ! 2'.:>9• l ! 236 91 •0006 ,~i::I:: ,~c:c: 4 !l~~J,l~,JJG,l~ 
1500 IS 330 15 ! 254•3 ! 2L,1 * bS ·00(}6 Jt\ hf;i:: 4 !l4)U,!~,j'/U,l'.:l 
1450 15 370 l:J ! 257.9 ' 236 bo •UOU6 NU:. i"i.::.~ 4 !142U,l:,,JoiJ,I~ 
1420 IS 31:lO l 5 ! c'.~6.7 2J') 90 .ouu6 ,~El:: 1,t:i:: 4 !U 

-------------------!-------!-------------------------------------' 
END 0F JU3 



Gt AHEAIJ 
i,;IJ'I 
'IAIT 

;>r;~tiKAi'li1t\ PI.AA1Lli.Jl:iEk Pu2 

i·,ILT U KIG.1~•lENTAAk? (JA/i~EE:) : NEE 

0,.,E,,;,PA.'ll'II,% 
1£1.A::;11:% 

!.'I ,1M 
IN 1'1/M 

BELA:S'i I,% FA,<T'-'" 
[)'.;i.:r<BUIGI,%::; EI::; (*L> 
::iTAALSGlirfr (r"E 360/FE ~10) 
.::ilGl'V'~ :•.AX I,~ 1'1/1•1i•i2 
TAU i•:AX I, ✓ ,'l/il/1'2 
l.A::i CCEffICI!,:.'JT BET(, 

lbOOO 
41'<2U 
I .·13 
,0025 
FE 360 
2LJ0 
139 

0.1 

v,ILT U ,'IAIJEKE UI1LEu? (JA/NEE> : NEE 

-------------------!-------!-------------------------------------' 
H IJ B "J ! Eu ! :;1 TA DEL.1A PL PF LA::; ! 

-------------------!-------!----------~--------------------------' 
I.'-1 i'iIU..IMETEi'(.S ! Ku/i'I ! NEWHN/MM'.2 *L MM! 

-------------------!-------!-------------------------------------! 
! ! 9::..'8, 19,300,36 

92b 19 300 36 ! 30t:.O ! 243 * 39 •0026 * ,\jEE NEE 3 11500,15,L;OU,15 
1500 15 .. uo I~ ! 270.b ! 213 JI ·0014 NEE NEE 3 !lb00,15,300,15 
lbUO 15 3UU I 5 ! 2t:2.6 ! 193 26 •0011 NEE i'iEE 3 !ibOU,li<,300,14 
lbOO 14 300 Ii< ! 263-b ! 206 27 .0012 ,~EE i'IEE 3 !1700,14,300,14 
1700 ILi 3UO 14 ! 2'.J~•d ! 224 29 ,UU13 NEE NEE 3 !1700,12,300,12 
17/JCJ 12 300 12 ! 216,7 ! 2:,8 * 3:.J .0015 1\JEE NI:::E 3 !1700,ll,350,11 
l'/UU II :350 II I 207,2 I 259 * 36 ·0015 JA JA 3 !!100,11,330,!2 
1700 11 J:.JU 12 1 2usi.o ! 255 * 36 ·0015 JA NEE 3 !1700,12,3L/0,12 
1700 12 Ji<O 12 ! 224,2 ! 242 * 33 ·0014 NEE t\JEE 3 !1700,12,345,12 
1700 1_2 345 12 ! 225, I ! 240 * 33 ,0014 1\jE[ 1'-:EE 3 ! 1650, 12, ,,oo, 12 
16:,0 12 400 12 ! 230•0 ! 231 34 •DOI I; 1\jEE JA J !l~0,12,355,12 
16d0 12 355 12 I 225, I ! 2,,1 * 34 .0015 t'JEE ,,EE 3 !1750,12,:.J00,!2 
l'/50 12 300 12 ! 221.,i ! 2~ * 32 ,0014 l~~E NEE 3 11700,12d50,12 
1700 12 J50 12 ! 226-1 ! 23o 33 •001 ,, NEE hlC:E 3 !O 

-------------------1-------1-------------------------------------1 
~NU ,.F JOO 

.. YL 

~al 
! ,1 
t j 
;; 1 
f ,1 
d r1 rj 
!----1-l r ; , .; 
tl 
f·· ki 
1;1 

n r I r r 
~ j 

f
f:-,i 

4 
j 
1 

Vi I. 
td p 
d 
';··· 

t • 

ll L 
Jj 
lj 
f.i 

':i 
' ' 

~ 
t'' 

r:'; 

l
'.I 
.. ) 
'-1 

1:i 
i,,:, 

,-l 
-I 

·.1 

~i 
(·I 

.J 
fl ,. I 

" .. '-. 

GC AHEAD 
RL.N 
WAIT 

PH0.;RAl-','1A PLAATLiul:iER PQ2 

WILT U Ke.'1'1ENTA.4i-1? (JA/1\JEE> : NEE 

Nt:i·<.SPA.\JN I NG 
ElELASTlNG 
Bl:l.ASTI,,G FAKT0i, 

IN Mi1 I 20000 
IN N/M 29360 

1.·13 
IX:u<bUIGI.'lt.,::; EI!:> (*Ll 
c;1,v:i1.su1,in CFE :.J60/FE 510> 
Slt.i/A ~lt-\X I1\J 1-.J/1\1i•'12 
TAJ t'I\X Ii✓ :✓ /M/✓i2 
LAS CCEFFICIENT BET!\ 

.JJc5 
FE :360 
2L;0 
!J9 

0.7 

WILT U NAIJEHE UI1LEG? CJ1Vi✓EEl '"EE 

-------------------!-------!-------------------------------------! H D 

I 
l'v 
l'v 
I 

B T ! EG ! ;,I TA UEL!A Pl. 1-'F Lib '. 
-------------------!-------!-------------------------------------! 

IN MILLV1ETE;-;:, Ku/M ! N£1:d U✓ /Mi'.2 *L 1•h1 ! 
-------------------?-------!-------------------------------------! 

! S'c:~, ! S',300,36 928 19 300 36 ! JOo.o ! 223 32 •0026 * NEE ,W:E 3 !lbUU,12,300,12 1800 12 3CO 12 ! 226• I ! 212 25 ·0013 1\'E:f.: ,\'::E 3 !Jb00<11,JOO,l! 1800 II JOO II ! 207-2 ! 230 27 .QQIL; JA :\JC:I:: 3 !1900,!2,2::i(),!2 1900 12 250 12 ! 226, l ! 21:.l GO:. ,UUIJ Ji\ 1\JEE 3 !l~OJ,12,~U0,!2 1800 12 300 12 ! 226, I ! 212 25 •001:.l 1\li.-:E ,~EE 3 ! l -/JO, i I, 3:>0, 11 1700 II 3SO ll ! ~~07 ·2 ! 231 29 ,OJI~ J,'\ JA 3 !1700,12,JU0,!2 1700 12 300 12 ! 216,7 ! 231 27 •0015 ,'l[E ,\Ji::E 3 !165U,12,32C,12 1650 12 320 12 ! 215,7 ! 233 28 ·00!6 l~i:.:E NEE J ! !o50, l l ,3:>0,I l 1650 II 3'.:>0 II ! 202.9 ! 241 >f< 30 •00l6 JA J1\ 3 ! I 6c!U, 12,:.JL,O, l 2 1600 12 340 12 ! 21,;.o ! 236 23 •0017 .~a: '"EE 3 !IC-OO,ll,36C,ll 1600 11 360 II ! 200.3 ! 2A7 * 31 ,00i7 NE!:; JA 3 !1620,11,~,SIJ,ll 1620 11 350 11 ! ;::u~.3 ! ·2.1,7 * JO •0017 ,J>-) J{'\ 3 !l&::0,12,320,12 1620 12 320 I'' ~12.9 t 239 2'0 ·0017 NEE NEE 3 !O 
,_ 

-------------------!-------?-------------------------------------! 
END 01- JCS 



Walsprodukt 
eigen gewicht 
Kg/rn. 

IPE 500 
90.7 

IPE 600 
122 

HE 500-A 
155 

HE 900-A 
252 

HE 300-B 
117 

HE 1000-B 
314 

Situatie 

( 1 ) 
(2) 
(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

( 1) 

(2) 
(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 
(3) 

( 1 ) 
(2) 
(3) 

-23-

Eigen gewicht 
plaatlig9c.;r 
Kg/rn. 

69.6 
67.0 
44.0 

92.0 
85.6 
59.3 

108.3 
100.5 
57.5 

212.1 
179.6 
157.0 

76. 1 
64.8 
34.9 

256.7 
226. 1 
212.9 

0 

Besparing 
grafisch 

25 50 75 100 

Besparing· 
in% 

23.3 
26. 1 
51. 5 

24.G 
29. f3 
51. '1 

30. 1 
35.2 
62.9 

15.8 
28.7 
37.7 

35.0 
44.6 
70.2 

18.2 
28.0 
32.2 
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6. Listing prograrnr:-1a PQ2 

LIST 
OQ 1 0' ff::Jj 1:,J ' 
orr~•:) 
ocuo 
Cl'J/!U 
0'..)'.)0 

0060 
0070 
OOi:;o 
O'J'JO 
0100 
0110 
0120 
0130 
01110 
0150 
OlCiO 
01'/0 
owo 
0190 
0200 
0210 
CY.2~~0 
0230 
02/JO 
02SO 
0260 
0-270 
0230 
0290 
0300 
0310 
0320 
0330 
03-~0 

•p,·::c1;1J1;F• P<s); •~)Ti~Ii'.Jl1' ~; 
'8E:() r;,J' ::.:-,FJTi E:XH ;_;); \JLC,~ 'E>H)' P; 

1 PJ<C'Cb~Ul.l;;;r.: 1 SlIP1-'f·l.'1 J!:_:~; 
'1.:Et,Ii'!' h<ri,rrn·:>:·i c • c, -··---···-------------! ---··---! ----,),); 

}~,I~)T~~TC'C'----------------------------- 1
)'); 

Pi~frfffl:::.>.:H I ( '---- ! I) I); 
I t:-JD' STIF'i'f.:':LTJ:::.:::; 

'INTE:CE:,;' .sr;,j, C\/E:, H, D, LJ, T, /',L, 1:, t·::Y1; 
'r;Et'.\L' T!\'.·i, BF/\, DEL, BEL, IX, L'X, 8-3, [G C, i:B, SI, TI\.- DL, 

DI.:13!1, Sl)C, T/::~i-., :.E, .Sl 1, ·u\U, DE:D\, Lf1S; 
'EC·~.LE:\ ✓' l'Lc;:..,r, -rr~:J<STS'-JUI'll.iJ,;; 
U\J::,:rnu~c 2); 
FI~L\JTTC< re· c' Pi-,:r:.C:-J\1/i//-1 PUV\TLIGG.EFZ P()2','); 
Ct\1~j-UP.l:iE< 2); 
Pi<If\iTTEZTC I ( '\·iILT u K(.H·iE:\J1f~i~? (Jf-\/NEE:) : t) t ); 

TD<S'fENUITLEJ,: = i:."JC = 202; 
".,iHILE:' r~\Jc •.-..JGT HJJr-tl.. • 1 Li! • oc• ; 
f IF I lE]CTE}\JUI1l.EG I THfi-.J' 
I BEGL'J I i~LC::; 

PC' C 'ME:T DIT J'i~GGFJ\l·r>t''.l. nJ\J.,JS,J DUBBEL S'friETd.SCHE')'); 
PC' ( 1 I -vc<,aGE J)Uv-'.'il.IGl1i::i->S 8£:-~EKEND ',] G-ms✓, 0-'C,E- I) t); 

P( t ( I Lf::(jl) CP 'I1-.EE STEU'..JPU'HS'~ Ei-.J DELA.ST o::..:rn EEi'-l')'); 
P(' C •GEL!J:<r-'/\TIG VE:.r;DEEL!E GElJ\STL,JG. ')' ); 
P<' < 'PLLGI VA'i LIJF Ei'-l Fl.E:'-.JS i-.Ci~DfJ~ HE.--:Ei<fr.JD VCLGE.\!S ')' ); 
P( 1

(
1 NEN 3351 [\,i·~'f 2.6.2 En 2.6.5. ')'); 

PC' C 'HIL<,JA l·iC2DT U Ei:1-J f'.1/-\i\lT!-\L IN DE: SEi~E.:.<S~I,\JG KfJ,iS'J'ANT')' ); 
PC' C 'E.LIJ1£,JDE Gf~0Cfr-!£DE:-.J GEV{(,'\.t1GD, lJ i{U:,J'f DEZE li\JTYi-'S\J ' ) ' ) ; 
P< 'c 'N!\ Ht:T nasIGN/v'.'J.., TE va.GFi'J occ::;: i>JD:~Ui<r<B\J vr.1::-J DE'>' ) ; 
PC' C 'Tl:.ETS RE'fUi;:;-.J. ')'); 

'E\JD'J 
CA.:::iUt\Gb:< 2); 
P~It\JT'iE.:.<H I ( I C\/EFiS?;.\,~:-JING 
pj--;INTTE:XTC' C 'BEJ_l\STE~G 

IN M>1 
L'.J N/i·l 

. t ) I); CVE: =i:E,\D; . 
I) I); BE1-: =:(Et\D; 

0350 P,~Ii\J'Cfr::\T<' c 'BELf\STL\JG FAKTG:~ . I ) t ) ; BF/,.: =hB\D; . 
0360 P}~INTTEH< ' ( 'DS0>3UIGI>;GS EIS <*L> ' ) ' ) ; DEL:=.ri.8\D; 
0370 LABl: 
0330 P;-Ut"-.JTTEXTC' C 'STf-'tALSOG:a CF£ 360/rE 510) : FE ')'); ;,i,'..\T:=fB\D; 
0390 'IF' Ml\'[ =360 '1HE:i✓' 
Q.qQQ 'BEGIN' P< ' C 'SIG1•l.:.'.\ i,AX 

0410 P<'C'TAU t-1".\X 
0420 P< '<'LAS CCS;;-FICIENT 
0430 'GCTC' LA32; 
OLJLpJ I END'; 
0450 I IF' M-'ff=Sl 0 '1Hl:J✓' 
Q/~60 'BEGIN' P( 'C 'SH3MA H'.\X 
01170 P<*<'TAU i-!Ji'.\X 
0LJS0 P('( 1 LAS COEFFICIENT 
0490 'GOTO' 1..1-\S:2; 
0500 'Ei\lD'; 

IN N/i'li:··12 
L"\J N/1"1;•,2 

BETA 

I1\J N/i·lf'·12 
IN Nli'-1i··12 

BETA 

: . . . . 

. . . . . . 

240')'); Sih:=2-40; 
139')'); T{\:•1:=139; 

0. 7 ' ) ' ) ; BETl\: = • 7; 

360')');SIM:=360J 
209')' HT1\M:=209; 

0•85')'); BETA:=.35; 



0510 
0520 
053CJ 
051,fj 

0550 
0560 
0570 
0580 
0590 
0600 
0610 
0620 
0630 
O64'.J 
0650 
0660 
0670 
0680 
0690 
0700 
0710 
0720 
0730 
07L1Q 
0750 
0760 
0770 
0780 
0790 
{>300 
0'-310 
0820 
0,330 
03/JO 
(!2;50 
0660 
0370 
0380 
CY390 
0900 
0910 
0920 
0930 
09L.JO 
0950 
0960 
0970 
0950 
0990 
1000 
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i'-JLC:{; 
P1:I nTE>:TC' c 1 Gu:1c.lnE GHi:UI}<e.:1;, H~T sFIJT rnJ u·) • ); 
h:EiT'f9'.H ' ( 'TC 1<:f::Ti~• ✓ t-i::::u:~U:.:LEi'-1 DY( u i.:L.JUIST') I); f✓LCrd 

rJ:~I:!flE>(TC'C'frHb~~ C.L,:t,.iJ::K[J,·,.H,ifr:.:ID Hl::Eff E!:~G-V0:~ L-.J HI:.:'f')'); 
P:-<I:FfTr:<TC I c' KElf~,,: 1.i,"d !E sTA'\LScc;ff. ')' ); ;,.JL .. Ci<; 
P:tr.n TE>:TC 'c • u r<:~IJ,:.iT 1,J u; t::r::i,J },;t:.>iS o::: Jub'i'E :.-:/V.i.f;uE • ) ' ) ; 
Pi,I:·!ri'L<TC' C' L✓ 'iE v: . .LLE:~: ')' )_; i~LC:-.;; i ✓LCid 'GS:i'V U'.::51; 

C!\.'::i; I,"i1.~ EC 2) ; 
hdi✓ TTE;;-f(' C •~·.'Ill U i'l(\DEiE UI1LEG? (J;V,'J!:~E) 
Tii<ST£1'JU I ·1LEL1: = i·t,:c = 202; 
'l·.":-fILE' i~'!C 'N~:·r E'Y.J:0.L' lLJl 'D:J' ; 
'IF' TEl{:::iTE:JUnU::r.3 'Tr!S\i' 
' BEG !i\J ' NLCi-:; 

I ) I ) ; 

P(. ( ', ✓ U W.,,ET DE DS'C,,,:S"JEDE VA\J Her I-PJffFIEL BEPl',,".LD ;,;c.~DfrJ')' ); 
P( ' (ID[~ It~ DE HEi~W\ Vl,LG::3\JDE "fA2f<J_ GE:l:5!:Ull-{TE f\Fl--('.X";TfrJ1-:::J ✓ I)'); 
PC ' ( I ZIJ. J: I ) I ) ; 

P( I ( t H 

PC' C' 
PC, c, 
PC'(' 
P('C' 

D 
B 
'f 
EG 

= HULGTE LIJF')' ); 
DIKTE LIJF')'); = 

= 
= 
= 

B:::EED'fE FLE>JS')' ); 
DIKlE FLE/·JS t) I); 

EIGE>! GE'v.'ICHT I)'); 

SI = P(. (' (·-J\;:Il•i/\..>">L cvr;:~r:::m::\Jrn:: EUIGSP/'\Ni\JI\;G') t ); 

T.4 = P< ' ( ' Ml\X fri:V\L LPT.r<EDS'J0£ SCHUI r'.SPi'1.:'J,'; r.,JG' ) ' ) ; 
D:J...TA = P('(' !YTi<[Dl~J'-iDE DCCf.LUIGfr;G ')'); 
PL = PC'C' PLGul LIJF ')'); 
PF' = P( I ( t PLE-2:I FLS✓S • ) I).; 

PC'(' U1S = J<E!:1..[J0.C:6\IED::: UtS.\1/'.l.AD')'); 
P(' ( 'HID~✓{:,, \·!C:-=;.DT DE KUP \/(\N DE T/~BEL (-:!'.:F-'l~F'1T S'-J l<UTf U')'); 
PC' ('IN DS UI TEFiST i:.ECHTSE l<CLLl'l i'J.C\ EELSib>Jfv'-'.L DE L'!--V\d)S\J')'); 
PC'C'\/;>...:;;-; r-E.S~• H,D,8 8-~ T L'JTYPE\J, GE;SCiiEIDi~-,i D{:.u-~ £.S\J ')'); 
Pc , < , Kc;.;;.,'.\. , ) , ) ; 
PC' ( 'Nf\ L'.Jr):'<Ui'-XE~ V1\\J DE TCE:T~3 F:E:'fUi'd l·JC;(DT DSZS DCCr~ U ')'); 
P(' ( '\l(.J(;.; .l3ESTELDZ.: p; :GFI ELDCJC6,'ii:~DE: BS·;E:}-(!~ ✓D [0\j (,j G:~DF:i~ ') '); 
PC' C 'EIGE:·J GE;.-lICHT, i,P,.:>(I[•/\LE SUIGSPf\>1:\L'-!G, ;.;,\;>°'Hf\l .. E:')' ); 
PC' C 'SCHUIF'SP;'.\N:>JING, DCCi-\S:JIGL'iG, f;}_ D{t\1 1-JIET PLCU')'); 
P( 1 

( 
1 f:;\l i-JI,\jfr~.LE l<EELDCC.:S--JE:DE: LA.sis!t:v\D G[Vi{HJTo 1

) 
1
); 

PC'C',-.,;A i:321..SIG,\Jf'AL KL.Ni· U i\JIEU-:li::: 1:!Af\,'~DE'✓ \IC.G:\ H,D,B u'-l T ')'H 
PC t C 'Ii'·ffYPEi'-J, NET ZC) LANG TGT U ES\l PF:CFI EL HEBT Sf'.11-lS~GC:-')' ) ; 
P( I ( I S'fELD, \·.'AT {\!-\'J U:.1 \·/E:NSS\J VLLDi:ET·.) f); 

PC' C 'U l<U'rf HET P;;; Cl1Kifrt·ft BEEli'WIGE.\! DU.R 1\111 BELSIGNAAL ' ) '); 
Pc • c • v C:Ll< H DE i•J.N\; ms o rn TE TYPfr~. • ) • > ; 

'END'; 
BEL:= BEL/1000; 'CCMi·iEi\JT' 
NLCi~; snh~El,, T JES; NLC!'{; 

sa ea< IN NU!TCN EN 

h,L\JT.CS<H ' C ' H D i3 
Pi"~INTTEXT(' C' PL PF LAS 
NLC1d STiff'El.TJES; i'-JLCi~; 

--- ' 1 • 
! • ) '); 

EG 

Pi'U.\lT'iEXH' C' IN ViILLIM!::TEl-1S KG/t'1 
SPi\CE( 17); F:d1\ffTE,'-(T(. ( 'i•it·; ! I ) • ); 

SI TA DEl.. TA' ) ' ) ; 

:f:L,),); 



1010 
10:::::0 
10:J(J 
10li0 
1050 
1060 
1070 
lOS!J 
lOS'O 
1100 
111 CJ 

1120 
113:J 
l l 1;0 

1150 
1160 
1170 
llBO 
llSO 
1200 
1210 
1220 
1230 
12110 

NLC, :; .STIPPd .. .'i'JE:.'.); i'JLC:~; 
.'.)i-°f'.\Ci:~( 1 ~)); Pidi\JTrt::/'1 (' C' ! 
F·;frJ'iT::):H' C' ! ')' ) ; 

':·:iHL[' H > 0 'DC' 
I BEG I:~' 
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o:== :··:r:.:·~,o; B::.: !~}:1-\D.i 1~:::: RL./\D; 

! ' ) ' ) ; SP!\CEC 37); 

/\r::,::·FL·'.H /.1, O,ii); 1\l::::.;F1>.H2, 0, D); .L\[L~FIXT< 3,0, D); .'\E3;SF'D(TC2, O, n; 
Pl .frHT:::<H I (. ! ' ) ' ) ; 
lX: = C E ,,(H+2::,l) t 3-( D-DhHr 3) /12; 

/'1..._; == }-{:!:!)_; 

EG::;: ( ( 2,:,p;:,:T) +!'1L) ,i,. 7 0 5' -L{j 

f~B : = C EG +BEL ) ,:-: [F/\; 
[L.; 0:::: E:(,d ()'.); {il3SF V~TC 3, 1, E:G U; Pld: JTTe>ac ' C ' ! ' ) ' H 
SI::.:: C ,:r~,,LVEt 2) /C:>f:1:.IX); /\S:;FIY.TC 11, 0, SI); 
'IF' .SI>.'SIVi 'THi.?✓' Vi~Ii-JTTSO ('(':;:')') 

'i.:l..'.:iE:. p;<INTfE::<T (. ( t I) I ) ; 

T?\: = C i:88LVt:) /C 2:::/'.L); P.E:Sr'IXH 3, 0, '£1'\); 
I IF I Ti\> Tt1:-1 t 'iHE>l I P:~Ii'J'i.TS\T C ' ( I~'' ) ' ) 

'El .. SE' P;Ui'JTTEXTC ' C ' ' ) ' ) ; 
DC-J: = C • 99:!cSI* cv::r 2,;,' -6) /( br{\:i:(H+2::,f)); 

DC:LT{\:= DC/G\Jl~.; i\:-3.5FIX'i'Cl,/bD::L'f[.:i); 
t IF. D:.:L'ff\> DEL 'T:•·fr}·J t PEIYfTEXH I ( t :;: • ) ' ) 

1250 'i:LSS' Phfr.ffTEXT<'<' ')'); 
1260 SIK:-,:= 45Li-l*C100:':D/H)t2; 
1270 'IF' .SIK,: > Sfri 'THE:.✓' SH0{ := SI;--1; 
12ti0 'f!:fr~:;: = I 01. 78( 10(}::i)l:--!)t2.l 
1290 • IF' T1'IK;;: > Tf..\.H • THE:-.J' Tri.;<i\ : = TN1i; 
1 :mo RE:= • ,!25:-i': ::.~,= 0vr~; 
1310 
1:~20 
1330 
13L:0 
1350 
1360 
1370 
1330 
13()0 
I/JOO 
} LJ} 0 
1LJ20 
} Lt30 
}4L:0 
1LJ50 
l.1.J60 
1470 
lLt:30 
lL190 

X:= O; PLC.ZI::.: 'FPL.SE'; 
'i'.1--!ILE:' X < G\IE/2 'hND' 'N0T' FLZSI 'DS' 

'BEC,Ii~' 
s11 : = « i~~*;·o -c. 1;25,;:;:.:::-,:,x t2)) /1:J>~; 
T1'\U: = (r~E-( C1,-H):~ES::<.0S) )N,L; 
PLC SI:= s:JET(( SI 1 /.Sil<r<:) t2 + (T{\Urff..\.)·fr;) t2) > 1; 
X: = X+H; 

'END'; 
' IF' PLCOI ''i1-lE>J' PL!i'JTTE\TC 'C ' J,4 ' ) ' ) 

• EL~,E. PKINTTEX 'f( I ( ' l\lEE ' ) ' ) ; 
'IF' (B/C2*'0-10i:SGi~TCL190/Sl))>l 'T:{Ei'J' Pm:HTS-<T C'C' J[\ ')') 

'EL~E' Pi:V-:TTS>;TC'C' NEE')'); 
U-1S: = (BETA:!:f};:.866:;cf/\) 1s1;,;; 
' IF' L/\.S < 2 ' 'fr{Ei'~ ' LP.S : = 3 

'EL.SE:' LAS:= LA.S + 1; 
ABSFIXH3,0,U-1S);P:,.~H-rnEXTC' (' ! ')' ); 
H:=J.::E/\O; 

'END'; 
STIFPEL'i'J2.S; 

1500'END' • 
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7. Programma PP2 

Het programma PP2 kan gcbruikt warden voor de berekcning van 
gelaste plaatliggers, opgelegd op twee steunpunten en belast 
door een aantal (1-4) puntlasten. 
In het gebruik komt het overeen met het programma PQ2. 
Enkele verschillen worden hier l!ader besproken. 
Het aantal puntlasten kan van 1 tot 4 varieren, de wijze van 
aanbrengenmoet warden jngevoerd om de spanning in de lasnaad 
in z-richting te kunnen bepalen. (fig. 6) 
De plooiberekeningen zijn anders, momentenlijn en dwarskrachten 
lijn verspringen alleen ter plaatse van de aangrijpingspunten 
van de puntlasten, op die plaatsen zijn normaal- en schuifspan
ningen berekend en met behulp daarvan is de plooianalyse gemaakt. 
Verder is berekend of de ongesteunde gedrukte bovenflens kan 
uitkippen onder de aanname dat de opleggingen als gaffelopleg
gingen zijn uitgevoerd. 
Ook hier kommentaar in de vorm van "JA" en "NEE". 
Het kan voorhomen dat onder de puntla~t s~hotjes moeten worden 
aangebracht; dit wordt geprint in de kolom SCH,- er zijn drie 
mogelijkheden: (1) er wordt een O geprint: geen schotje nodig, 
de puntlast kan wat spanning betreft opgenomen warden, plaat
selijke plooi onder de ~untlast moet achteaf nog gekontroleerd 
worden, (2) ~~n of twee cijfers: dit is de naar boven afgeronde 
dikte in millimeters van het benodigde schotje (3) drie cijfers: 
de vergelijkingsspanning O-c ten gevolge van de kombinatie van 
spanningen ~x' Lxy, en ~z in het gebied rond de lasnaad is groter 
dan de toelaatbare 1.2 ere, de waarde van deze 0--c wordt in getal 
geprint. 
Een schema van het programma is gegeven op de volgende bladzijde, 
het dik omlijnde gedeelte omvan de handelingen van de gebruiker. 



f 
i 
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SCHEMA PROGRA.MMA PLMTLIGGER PP2 

' -- ------
\7 

INVOER }~UNST/1!'-J'TJ:cN 

- OVERSP l-\NNING 
- PUNTLAST GROOTTE DIKTE LIJF 

- WIJZE VAN AANI3RENGEN ~ DIKTE FLENS 

- AANTAL PUNTLASTEN AFRONDINGSSTRl,l\L 

- BELASTING FAKTOR 

- DOORBUIGINGS EIS 

- STA!'IT,c;or)RT 

~-- --
PRIN'I'EN rrA.I~EL 

&-
INVOER Vl-,RIABELEN 

- HOOGTE LIJF 

- DIKTE LIJF - 'l/NOER t~.I.ElJV/2 VAR] Tc,BELLI I 
BREEDTE FLENS --

0 
- DIKTE FLENS 

" 

~ 
:_'EREKENitJGEN 

-- STERKTE EN STIJFHEID PRINT 

- PLOOI PRINT 

- KIP ONGESTEUNDE BOVENFLENS-PRINT 

- AANNAME LASNAAD 

r NIEUWE AANNAME LASNAADI 

~~ - BEREKENING SCHOTJES 

- KONTROLE MOEDERMATERIAAL --
KONTROLE LASNAAD -

-

jGtj 
~ 

SCHOTJES/MOEDERMATERIAAL--PRINT 

- LASNAADDIKTE PRINT 

v 
f KRI'I'J.SCHE Bi::SC!-10U\'!1NG RESULTA'TEN , .r--:,JNIET TEVREDE:',l 

~ 
TEVREDEN 

J 
I END; 
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8. Voorbeeld PP2 

Gekozen is dezelfde situatie als bij het voorheeld van het pro

gramma PQ2. 
De gelijkmatig verdeelde belasting is gekoncentreerd gedacht in 

vier puntlasten. 
Het oorsprongkelijke profiel (H8 800-A) blijkt dan niet te vol
doen, ui.teindelijk is ecm profiel .samen gesteld met een eigen
gewicht van 178 Kg/m. 
Er is zoals ook in de voorgaande voorbeelden naar gestreefd om 
slechts een plaatdkte te gebruiken, dit om produktie en voorraad
beheer te vergemakkelijken. 
Hierna het gekozen voorbeeld gevolgd door een listing van het 
prograrnma (9). 
In het voorbeeld zijn weer de door de gebruiker ingetypte getal-

len onderstreept. 

Fig. 6. 
Puntlast op plaatligger. 

·._ DIKTE UJF 
~ 
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!·ET DIT P:<LG:Y\t·i.1{-\ xu;-.Jr✓ !-.. >J DU:~;:3:J_ .':lYiliET:U.'.iChE 1-vL .. i·1IGE 
l-l.J\.ATLlbl3Ei:;S U.::.,,i:::-<i.:>JU 1;JU,DE-.J, L.PGELff;D '.Y Ti.IEE .STE.:U✓-

PUYfEN frJ r:s:.:L'.\;~,T D l ~;; ~ EEl'J {:f\. ✓ -lf\L ( l -L,) l 'l_;'-rE .... A'.i T S\ 
DEii:: piJ:,J'iL0.:::.T!~i\i 1,,;;;;,_DS'! liE/\CHT DCC:~ ES\ I-VL:wllt_; Pi,L
FIEL 'fE ZU,·J Ni:'-!GE::3:·/\CHT, i:>-l<t.l.E Ol:Li:S-.;~]E Lid.CT:-fr]JEJ•; 
\i/i;\J DI1 p,:.,~FIEL l·i;-~'.::TEJ-J l·JLi-,;DS\1 b\:EV;;..EKD• 
H-GCI- Kl:_;- 2\J U~::i~:£,:c:f<::;•Jfr..!Gt.::-.1 VU .... GE::•~:::, i,fr:.:: ✓ 36'.Jl • 
HI b:~\J{\ 1-.:c:-~oT u tJ:".t\; tif\\ffAL frJ DE b::'~1,f:i<EJ\; li':b !\ ti-i.SH-..\n 
FLIJVE)✓ Dt:: G:<~~C~iElJF:\1 l1E\h-JJJ\GD, U K;..J. ✓ T u:::zE:: I:\rfYJ-)El\J 
N\ HET fEL~IG.<f,J\L 'fE: VSLG!:";'1 DLLr-\ "1\t.~·iu .. ,j ✓"• 

fl..f,JlU\ST l.ii•.L..,GTTE li'i Ni1·JH.N 
DIKIE LIJF I-F-'i;Ci;IEl. I,:J i·li'1 
DI KTr..: FLB✓S ,, L'J l'ii·i 

l '.JCJOO 
127'.JUU ----
10 
20 

1\F,~O\!DL-JGS.ST:..;",\P1L , , L~ !,1[,i 15 
Al\i\ilf\L Pi,J',fiL"-S1 s·~ ( 1 -Li) : 4 
E"&i'.\.STii(G Fiil(fC; 
Dl'-'Ci~i..{JIGl'.'KiS EIS OU 
ST!ifll.SCL.i·fr <FE 360/ri 510) 

1. 73 
·0025 

: FE 370 

G8"-1CHTE GEBi..:Uii<E..';., HET SPIJT i·HJ U TE i•iC:i.:1::i\J t•1EDC:DELt:'J D;'.\T U ZCJdl.ST 
Et-J IL;E U'v:'it\U'.-;KE::ui ;IL:iHEI D HE;'f BEGNi·~ L\I H~=r Kl Ei:'.'.i::\J \i...:'.\i ✓ DE STNL:i C l:-ti. 
U K}dJGT NCG E.EN KC\i\:S DE JulS .. iE \H.:if-1.:-,DE l:\J TE \IULLE.'✓ : 

STf~\LSCJhT CFE 360/FE 510) . FE 360 . 
SlGi'lC\ (-'{\.\ IN N/MM2 . 2LJ0 . 
TAU M'.\.r'< IN i\J/i''L'•,2 139 
U'\.SCU•:FFICIENT BE1A 0.1 



NU iri22T D::: DG(;:{:i·JE:DE V/:;;\J H!::T I-PF.SFIEL IEP:'u-\LD \•,'i,~DS\J 
DE: frJ DE HIE1;N/'., \,l!LGEi\JD£ Th8i.::L GEfYIUh~TE .1'.\r'i{(.r;Tfr;Gi:::.--: 
ZIJ,'J : 

H = 
D = 
13 = 
T = 
EG = 
SI = 
Tt1 = 
DEl..Tl\ = 
PL = 
PF = 
KIP = 
SC:-{ = 

H~CGTi~ LLJr 
DfrCfE LIJf 
fa:a::mi:: fl .. C:,J.:::i 
DD<.1E Fu.:,J:..i 
Elb8\I GS.-JlCi-!T 
!'{-\Xlt·Jfv'.\L C?TiEDS~LJE BJIGSPA:-J:·JH'-lG 
/liA.XI:-i:"¼\L CFfr;E:DH✓ D:£: SCrlUIFSff~·.\0UG 
LF'fF;E:US•JD~ D:~l-,<:3UWL,JG (>:cL) 

PLCDI LIJF 
FL DO I Fl.E\ S 
KIP G.JG~::,Ti.::tl\JDE S::.N2:i,!Fl.8sJS 
SCi-fUf.JE:.; DFilE i\l[:GLELlJ.-<HED~:>J: 
HET GE'il\L O : GES·~ SCHCi'J!:: ,\l[DIG 
1 CF 2 CIJi•'i:>;S : IJIKT2 BE>JGUIGD sc:--1,;fJE 
3 CIJr'E>:S : Sf-1f::..J\:.JF-JG ·1-.r~• V• PU·ff-

LAST > 1 • 2 :i< SIGVil\ r•f--1..X 
LAS = KE:ELDCC:::S,-JEDE L'\S\!/V~D 

HIE.i\i'.J['\ l·.1C:~D'f DE KOP \i,'\\J DE TN3rl (iu:.r;Ii'lT 8\l KU.':T U 
N'\ BEl.S Ili✓f\.L'\L DE 1,.1AA;~D8-J V0[r~ H, !)., B E\J T r;s.:TY?E,\J, 
GESCHEID!!:'-1 DCGii ES\! KlH:-'i!\ E:N GEV0LGD DCSi( "l;f-:TU~\J". 
HET Y✓\J\J VGG:~K...:•>iS\J Df\T EI~ ZU CIJF'EE.S DVc~i:{ ELxr.1...;i\ HEE--J 
\·!ffiDEi'-1 G£h\Ii'(l' .. ·r;;;[•Xf U ZICH HIEr~ NIETS VP\\'J N-·i\J. 
N'\ M[f~Uf{f<S~ Vf:,i•J DE TCE'.TS 1-iETU;~·J t·:b--;lJT DEiE DC..f:~ U 
ve0nGF:.ST£LOE PiWFIEL osz;.;,s\lEDS Br::i~t::r(G.✓ D EN \·:C"<J)E.\J 
VEF:.SCt-HLLE:\JDE G:·; C.ffiJ-:r:os,J frJ DE BIJBS'-1 t1~!,}\J DE: K l:L U•ElE:i\) 
Ul TGEP.--ff\J'f • 
NA BE.1-SIL;;\Jf\AL KU·ff U NIEV:lE v!?-1.t'.\i~DEN VC'.'./;\ H,D,b EN T 
L'JTYPEN, S\! HE.I c;EJ-E•:LE Pr(CCES HEHHA!\L T ZICH• 
U KU.\JT HIEi-.; MEE NETZGLf''!i'✓G DGC~GrV,.\J TOT U EE/\1 pj,;CflE.l.. 
HEBT Sf'li·E:}JGESTELD W\T A!"r.'\J Li':! EI SEi<J VLl...DCi!:'f.. E:i\J IS 
DIT HET liEVAL, Df-¼:'J l<t .. NT U HET Pr~CGN'\i•1i•li",\ 5EEE--JD1GS\J 
DGf'.if~ VCOH H DE Wr¼i-mE O IN TE TYPE\J Ei~ "RETUi-,N"• 
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-------------------!-------!-----------------··-----------------------! 
H D 13 T ! f::li ! SI TI\ DELTl\ PL l-'i-' f<If-' ~.){;} { LA:::; ! 

-------------------• -------!------------------------------------------! 
frJ i<1ILLI:•;::-:T!:>:S ! KG/H ! f ✓ E:1.'i'I h·J /,·:,•Q ,;,L. i'·it-•1 ~<~ ·) ! 

-------------------!-------! -----------------------------------------! 
!7311, l 5,3:;o,2-~, 

------·······---·- ,. -~·- -··-
73/J 15 300 

,,.),-,, 
c.u 210.3 2.32 .J, •,• LjJ •0031 * J!\ ~ ✓ l~E J{\ 0 ,~ !71/.l,l ~), ✓:/_):_:,, ~;~ 

-----•---.--•--·---·------
71,0 15 400 30 275•5 203 43 ·0023 Ni::E f'Et: ;\JEE 0 4 !·/ ✓;;),l :J: -:~:_;[j, (i~• 

----------- --- -- ---- ------·---
7/JQ 15 200 60 27:.S• 5 209 43 • 00;.:1 i\Jc:E: i\ r'.~i~: i ✓ i::E 0 4 ! 7 L;J, 1 ~:,_, I :)'J~ (;:;,; -------.. -------·- --·--·--
7.t.;0 15 150 80 275.5 209 LjJ .0020 i✓E:E t\;iE i'~E£ 0 4 ! 1 OUU, l 2., :)-.)U, 2 

. - ' --
1000 12 300 12 1 so. 7 371 * 3o oOCJJj * J/\ Jl\ Ji-'\ 335 t· 

;J ! lUUU, 1 :) ., /./),J, i, 
. ~- -------- .... - ···-. -- -------

1000 15 L;OCl 15 21200 2if., ;;!, 31 • o:.:.i21 ,\JEE iJEE Jf\ 0 5 ! 1200, 1 ~), ~.~:·•-,.",.) £ 
1200 15 /1,JO 1 5 235°5 I 96 26 o 001 /j 1-!EE i'-iEE .-~EE 0 5 ! l 20U, l :;, ~,~,;~;, f 
1200 l 5 3CJO 15 212.0 234 26 ·0017 i'iEE: Ni:E i\"SE 0 5 ! 1 c:OU, 1 '.:.i, l :\'..:, 3 
1200 15 1 50 30 21200 236 26 00016 NEE Ni::£: >Jt:E 0 5 ! l 20lJ, 1 :,, 1 CU, ii ---·----~ -- --- --..-----
1200 15 100 LJS 21200 233 26 00016 t\JE1~ :\JEL·~ J.4 0 3 ! l 1100, l /:, 3 j[I, I. ---·-· ---~------•-··--·----
1 L.iOO 14 300 1 LJ 219.g 202 211 .0012 NEE ,\JEE ,\JEE 0 5 ! 1 Lt1JO, 1 ~., J~J•j, 1:: 

·- •--~---·-· -- .•.. 

J L:()0 12 3i10 12 18!3 0 I, 233 23 00014 i'lEE i~E:E i-Ji::E 0 5 ! 1 '.Ju::.,1, 1 1, 3'J'J, :i 
----------- ----·----· -·----·· 

1500 1 1 300 1 1 Wl o3 230 2'd 00013 i'iEE i\JE~~ f·~£E 0 5 ! 1 600, 10, :~,~',):, 1: --------·- ----------
1600 10 300 10 172• 7 230 29 00012 J!'.\ :\JEE i'✓ EE 0 5 ! 1 SO•J, l (), :_) _:)C,l, J; 

-·--~---
1500 10 350 1U 172°7 231 31 .0013 J,; J!➔ ~·JEE 0 5 ! 1 '.)IJQ., 1 l,~~:Jl ------~-·-·~ ~---,--
1500 1 l 2BO 1 1 17709 239 28 00014 NEE 1✓ EE.: i~i'.:E 0 5 !Q.. 

-------------------! -------!-----------------------------------------! 
CPf·1!!T.:KINi3: ALS U ES\/ Pl~GFI EL HEBT S/\t•E:!;\)C3ESTELD 1.'i.4Aid1\J 

GiE:i-2 SCHGTJt::S i\JGDIG ZIJs..J, fXu'-l i•,·_ET U ;-.JCG 
\·;EL EVE.:'\J i<U·J'L::u_i::,,~8'-i C.F C:HDE:~ m:: Pd!TL/-' .. '.:iT 
GE8\/ FLfifffSi.::LIJf<~ PLGC,I Kt:..:\J OPTi-;EDE.\J. 
ZIE HIERVZC.::i,~ NS\J 3d51 NHo 2•6•2 F.::.\l 2o6•7 

~J\JD GF JOB 

GO .4HEAD 
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9. Listing programma PP2 

LIS'f 
OJI O' bf-)-il:\J' 
OJ2D 
0031) 
0(.'1/10 

0050 
CYJ(iCJ 
0()'/0 

oo;:_.;o 
OU90 
0100 
OJ 10 
01 ~~Cl 
0130 
01 /.Q 

0150 
0160 
0170 
0180 
0190 
U200 
0210 
0220 
(Y230 
02L10 
U250 
0260 
0270 
U:-280 
0290 
0300 
0310 
0320 
03JO 
0340 
0350 
0360 
0370 
0380 
0390 
OLJOO 
OLJl 0 
0420 
0430 
Q/140 

0450 
0L160 

' bi'JEc::1::11' 
':-di.AL' 

}-{_. D, ~J, T, L\), f )tj, Pt-\, ;,/~L\, SI t•i., '[l4~ .-1, {.1.L.,, (-\, i,i; 

Ul::, ::'F·, UE, Sll-<i,, Tf,f,)-u ;;f,~, \Jl::, SI l, T(\l, 
BET/'.\, IX, \·i:~, !::(;, ::iI, Ti\, UC, Di, ~<k:_, '.:i l Kl P, 
LAS,(0 ,I> DI, 'JI, Cf.\, U-'.• :.:ilZ, U.'::, Dl, 02, TI ,i\Jl; 
/'U_;;~;I, ·1 Et<:;;TEi~UI "iLE.G., lJ1.SF CU-1, ::iC:-l C1 .J~; 

'i-<-iCGi::Ud:d.::' PCS); •s·r.--.. I.'JG' ;::,; 
'H.::GL~' F:<:l:'iT'iL:XTCS); NLC:~ 'LJD' p; 

1 h:LC:l~!XJ1,E: 1 STI!'i'[L'l.JE:.:.; 
'f3t:J.J!i\i I Vid1\JlTi:/:·1 ( 1 ( '------------------- ! -----··-! ') t) .. : 

Pr<I:\Jl'iD:TC • c '--------------------·-------- •) • >; 
Pi;;Ii\JTfE)'.T( ' ( 1-------------! ')I); 

'~::Z"<D' .S'I I?PEL.TJL'::i; 
'f:E/\L' 'A.:..~;;;/\ y I F/\ l, Fi\2, Ff:13 [1 : /j]; 

FM [l J := .25 ; Ff'.12[1 J := -3 ; Ffl.3[1 J 
FA l [ 2 J : = -333 ; F'!\2 ( 2 J : = l • 02 ; F/U [ 2 J 
Fi'4ll3J .- .5 
FAl [/~] := .6 
C/1i-,d ALfr.: C 2) ; 

; Ft\2i:3J := 
; FA2[ LJJ : = 

•9Li ; F/13[3] 
l ; F';\j U1 J 

. - 0 .-. - 0 .-
·- 1 .-
•- 3 .-

F.di·{(JE);'I(' C 'P:-.LL:iiJ\i··H•1.l\ PL4r-'.\1LlliliE:r-:, Pf2. ') 'H 
C/\;i;\ Ifa:;E( 2); 

; . , 
; 
; 

Pi..:Ln·n,::,;Tc' C •;:.,'IL'f U KCi·t.·1!-:i✓ T.1:iA~? (J."1/;'J[D : ')' ); 
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Pc'<• l'J, m:1..sILx\'N~L DE 1 .. :N,.:-mEJ\! vc:u.--, H, D, s r-::N T r;,1TYf-f:'~, •) • ) ; 
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P('('U l<UH HIL~ i·iEf:: i'✓ ETZLU-'c°·!G ])(;LhGi\{\.'J Tl.T U EE'; J-'UFIEL')'); 
P('('HSET S!\i·JEJ·..JGf.::S'fELD \·!/J,'f A.f~a·\J lJ:! EISE>l \/'.LDLE'f, EN IS')'); 
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SI : = C CBF,:~E:G,~CVt 2) /'c3+8F>:°FA1 (PAJ,,:PG*u\/) A·JX; 
ABSFIXT<3,O,SI); 
'IF' SI > SIM 'THEi-..J' Pi<Ii'JTTEXT<'C'*')') 
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'r.>JD'; 
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• ELSE' 
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'END' 
'ELSE' 
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'IF' .SH<IP > Slili '1H£N' SIKIP := SIM; 
'END'; 
•IF• SI KIP < ;:;r • THE.'l' P:-rnH1E><T < • c • JA•>•> 

• ELSE' p;-u,,nTEXT c • c ',\JEE'>·>; 
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Cf-\ . ·- 2~°CAI +TI) +DI; .-
Di\ ·- T+LA.s;,:_:: .. ~11UC 2); .-

I IF' CA <= 3. 33:,.c!)\ 
I '!1-E:N. 
'BEGL\J' :-_;cHJTJE := PG::,£=:.F" - l)i'.(C{\+~)',:,oAHSL'-1 >= o; 

::ili := H,"EF/CfY.:CCA+'..J:'.fX'.)); 
I END' 
I ELSE' 
I BEGL'J' 

' IF ' CA > = l 1 • 6 7 * D.'.\ 
'THE0\J' 
'BEG li'J' SCHGTJE : = ?G::,uF - D:i:()'\0,,SI M > :::Q; 

SIZ := FG:::;-_:;f/ CO--::C/-1) 
'Ei\JD' 
'EL~s· 
'Bf::Gli'l' SC~UTJr·= ::: PG*SF - o::c.1:~'.C.i\+?:::[){:1):::SIM >= o; 

SIL : = Pl.1:'.'.SF IC O-~:C • L!,:=C/\+'f,;'.!)rD) 

'END'; 
'END'; 
I IF I SCi-i GTJE 
f 11-{Ei✓ I 

'BEGIN' Dl :== P(;;,1,BF/(.75,;,3>:<SH'D; 
D2 : = PG*l3F/C <H+D-. 25ci:8),:,Th11i); 
'IF' U1 > D2 'THE.\J' !X:i := Ul 

'ELSE' US:= 02; 
LASF"C:UT: 00 LA:.3 - (GE:TI\*!J:"5'J;d(3::,'f{\ti2))/(2·l:SIM)<0; 

'H-JD' 
'ELSE' 
'BEGIN' 

'IF' SQfff(Slt2+SIZt2-SI,;:SIZ+3*TAt2)>1 -~~*SIM 
'THS\l' DS : = S0r<lC Sit2+Sllt2-SI::<SIZ+3::,"fAt2) 
•ELSE' o.s : = o; 

LASFGUT:= U\S - CBETA:::D-;:SQlff(2*SIZt2+3°'.:T/\t2))/(2:::SHl)<0; 
'IF' LAS < 2 ''iHEW U\S :,= 3 

'ELSE' Lr-~S := L~S + I; 
'END'; 

'8\JD' ; 
ABSFIXTC ]., ()., DS); ABSFI>:TC2, U, lJ-1S); 
Pt~INTTEXTC. ( I ! I ) ' ) ; 

H := READ; 
'END'; 
STI PPEL T JES; 
CArnaAGE(2); 
PC' C 'UPi·1Ei·J{I.\JG: ALS U EEi\J PiWFIEL HEBT S.i\MENl,ESTi:J_Q \![\.f\RIN')' ) ; 
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PC ' C ' \·iEL EVEN J<CN'L;;.LLE,:\S..J ff CNDE,< DF~ PlJ\J'lLAST' ) ' ) ; 
P< ' C ' GEEN PUVYfSELI Jr<E PL CGI }v\\J ff'Tr(ED!:1\1 • ' ) ' ) ; 
PC' C' ZIE HIERVUCH NEi\J 3551 Ai\T • 2. 6• 2 Ei\i 2. 6• 7')'); 
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2. 

Over het openbaar vervoer is nogal vrat te doen op het ogenblik, het 
huidige kabinet had de intentie "het roer om te gooien ", in de prak
tijk valt dat allemaal een beetje tegen. 
Veel mensen maken zich er druk over. (zie volger,.de bladzijde) 
Binnen het kader van de studie bouwkunde heb ik ge1neend me er ook 
druk over te moeten rnuken, en wel in dir:" zin aandacht te geven aan de 
middelen van het openbaar vervoer in de vorm van het ontwerpen van een 
stations overkapping voor het station van Breda. 
Dit in oktober 1975 irbebruik genomen station heeft nogal wat kritiek 
te verduren gehad. 
Van de gemeente Breda hoofdzakelijk financiele kritiek, van gebruikers 
weer andere kritiek. 
Als student bouwkunde en gebruiker meen ik ook enige kritiek te mogen 
leveren, deels boU\•,kundig en dee ls emotioneel. 
De overkapping vormt als het ware een groot uitgestrekt dak met een 
ogenschijnlijke wirwar van staven, dit in kombinatie met de wel wat 
erg speelse motieven in de bestrating en de wanden doet eerder onrust 
suggereren dan dynamiek, wat beter past bij een vervoersbedrijf. 
Het wachten op een trein is een saaie en onaangename bezigheid, saai 
vanwege het beperkte zicht op andere N.S.-activiteiten zoals rangeer
terrein en werkzaamheden op het dienstperron, en onaangenaam vanwege 
de schijnbaar altijd aanwezige tocht op de perrons, ondanks de betonnen 
schotjes die volgens het Nederlands lucht en ruimtevaart laboratorium 
de wind slechts breken en in kracht doen afnemen. 
Dat de konstruktie in z'n geheel uit West-Duitsland is geimporteerd, 
getuigd niet van een ernstige betrokkenheid met de economische posi
tie van de Nederlandse staalindustrie in het algemeen. 
Met deze punten in het achterhoofd is gezocht naar een alternatief, 
gezien mijn studie verleden uitgaande van het materiaal staal, wat over 
het algemeen ook toegepast wordt bij de bouw van spoorweg-stations. 
Er is in principe gedacht aan twee verschillende konstruktie methoden 
te weten een ruimtelijke konstruktie en een plaatligger konstruktie. 
Na analyse van een aantal alternatieven is een ontwerp gekozen en 
nader uitgewerkt. 
In dit ontwerp zijn gelaste plaatliggers toegepast, welke zijn bere
kend met behulp van de computer. 
Zie hiervoor het verslag "programma's PQ2 en PP2". 
Van het uiteindelijke ontwerp is een maquette gemaakt voor beproevin
gen in de windtunnel en voor het maken van enthescoop opnamen. 
De resultaten hiervan zijn in een bijlage gepresenteerd. 
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TWEE MILJARD VOOR DE YF-16, 300 MILJOEN VOOR DE N.S ........ . 

U hc:rinr,,-rt tich ,,.,~I d,jt (1r; r•~g,_:,ring Cc:n Uyl ecn pa,Jr jaar ~-j<:!leden het rver Dm •,,,,ilde 
gooii?n. f-1,~t dL.:t·y,1crkccr v~ ;,:; l.;n,~nrr,erh2nr! tn r,:nv~mgrl]f-., te kost!Jd;1r, 1,:1 te onv,~1!\•: 
gev,,.orden. 0u•"Jr t:-?n verh~teriri;i v.:c:n hct c., 1.,.n(-i.JJf vervor.::r zou rn('n h.-t aut_r;wer~ tr;r 
prol;crell te Lr:~Rrkcn. D.;t v.,;as ~1,:1~n skrht idee .. r./,i.Jar ~,c:Jt doct d8 fE~~enn'J rlu? Se 
onderncmcrs t;i;:t,:,e.-1 b<Jc1r <jed·,t,Dn1J•-t1 om tr, ~ic, uirn~J::n, Lc:ha!ve t-,~t c;Krit"'ar 11t:r,1c;£:-r, 

wordcn ook t.e-t t;r~od ;.'IJS, wet1ir:s 1,0Grl+eninyf~n. z1eku;hu1zrri en ~o(,;!l' u:t\.:u,n~n 
door di.' 9etruffen. Zc::;15 c:tijd !Jl1jven allcen de oot!og'.".u1ts<>'•l!~• bu1tf.:n 
~chat. r-.i..iar t•r:t torh 1c G~:k, dJt de YF-lG v~el met t\l"JU' ;ndprd vc! 1c'_'.,g u!l de staats-

kas bt:li.lJld ~.an ,,.,,01dc:n, tcrwi11 or1ze spo0r,•;,'•Jt:n 9cr.c,e2en rnoct::-n rie,nen r<lf't ce~ 

sulJsidiefoo1 van 300 mdjoen? 

PRIJSVERHCJGING: INKF11MPll,G' - DE VICIEUZE CIF1KEL VAN DE AFBHAAK 

De trein wordt weer Hink d11urder, maar ouk hrt buwerh12r wordt hard a2:ng,e~Jkt HE:t 
stadsvcrvoer is dear dr~ r'·gcring van de qcrPecntrri o· .. ·r:r9enonwn, r.Jct <>

15 gcvotg dJl c,r;k 
daar htt m~s in 0t·LP1 wuidt. In de verschdlrnl'.1: rec;!O's wt,,f!t t:et strrc:K.••en.,ocr per bus 
dnistisch ingi:krum~,en. Mir.Jt;r mense, 1 kunn•:P mi per t;us de stat 1ons t cre1ken, _de 
trein 1,._frqt Cacr,--Joui minder rJss;Jgiers, 70li,it de vcr!1enn n<>J groter \•,r,rden_. .Prq<s· 
stijqing!:~ tn ir,!<r1:npi09cn zullen dctn opr•1euw 'onvcrrn11Uc!q~.' wordt:n. Oeze -.,1eicu1e 

cirkel vdn dl' afl;rc.c:r, rnol't doorbror.rn ~·.orden! 

MAAR EEN OPLOSSING: UITBREIDING VAN HET OPENBAAR V[fWOEF1, 

Wist u dat het op den duur zctfs goedkor,er :zou zijn _a!s we a!le trfin-, bus· en 
tramkaartjes afschoHen en al!es beta!cn u1t de b:lasttr.gpot? Jan ~unnen de: ~loge 
kostcn '✓ OOr de car<!e<J vc1n nieuwe \•,,egen word,;~ ti1::ge-spaard. Het ,1s l•oog t1 1d om het 
openhau vcrvcer 5tcrk te. g:,cJn t,it'.He1den, dP pnjs drast1sc:h te verlJg,?n en de service te 
verbctcrcn. Op i...ui le tt:nnijn zou e~ b£·gonnen moci:1•n worden met de lJouw van een 
nieuvie spoor!ijn Arf'tstrrd<..1m-Groningen cJoor de \Js:-:e!m~erpoldcrs via Lelystad. Het 
aantdl loca!e spoorl1jncn moet ,•,.ccr grceien, tfot auton,Jt1st·he hevr;i!ii;tngssyst?E'm van 

baanvakken r,,oet '.'ersnclJ \Norden af\1:maakt Het 'g~,!e·f+t:t':.C~.·P1_z:~·•.1.0~15 ddt oar~la7ag~ 
door de ond€mur11 ngsraad vJn de !\IS 1s gelanceerd, zouden w11 toe1utehen. Ind P· 
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4. 

2. Analyse bestaande situatie 

De N.S. is een bedrijf met 26.482 werkncners, 326 spoorwegstations, 
2.832 Km netlengte, een zitplaatscapociteit van 120.536 en een nega
tief resultaat van f 108 miljoen (1974). 
Ten behoeve van de verbetering vun de infra-structuur is het station 
van Breda vernieuwd. 
De perron-overkapping bestaat uit een MERO ruimte-vakwerk van tetra~ders 
en halve octaeders met een rnoduul van 3 meter. 
Dit tecl1nisch zeer geavanceerde systeem leent zich bijzonder voor tij
delijke konstruktie[;, irnmers het is demont.:abel zonder lx~schad.i9jng van 
de elementen waaruit het is opgebouwd. 
Bet MERO-dak vormt als het ware een plaat haven de/n~izigers-pc•,-i ons en 
de sporen 3 t/m 6, gesteund door 16 kolommen. (zie volgcnde bladzijde). 
De onderkant van het ruimte vakwerk bevindt zich op 4.76 meter boven 
het perron, aan de kopse-en langs-zijden zijn tussen onderkant dak en 
maaiveldnivo geen gevels aangebracht. 
In deze situatie zou bij wind nogal wat tocht op de perrons kunnen ont
staa~zodat een aantal betonnen schotten aan de langszijden geplaatst 
zijn, 10 cm dik, 60 cm tussenruimte en met een breedte van 60, 120, 
180 en 240 cm, opgesteld in een willekeurige volgorde. 
Zie de tekeningen 1 en 2. 
De openingen tussen de schotten zijn aangebracht om sterke luchtwerve
lingen te voorkomen, zodat de wind op de perrons niet weggenomen wordt 
maar in kracht wordt verminderd. 
Tot zover over de windsituatie, zie ook de krantenknipsels op de volgen
de bladzijden. 
Het MERO ruimte vakwerk heeft allen een dragende func:tie, op de knoop
punten van het bovenvlak van het ruimte vakwerk zijn gordingen bevestigd 
waarop de dakplaten zijn aangebracht, zodoende is van de voor ruimte
vakwerken karakteristieke twee-richtingen krachtsoverdracht weinig over 
en is in\feite op het dragende ruimte,,.-vakwerk een andere dragende kon
struktie gemonteerd, zie ook ee11 tekening op een van de volgende bladzijde~ 
De twee-richtingen krachts-overdracht is wel geed uitgebuit in de plaat
sing van de kolommen, deze komt bijna overeen met die van een paddestoel
vloer. 
Met een ruimte vakwerk kunnen over het algemeen grate tot zeer grate 
overspanningen gerealiseerd warden, dit is in Breda met overspanningen 
van 21 en 24 meter zeker niet het geval metals gevolg een vrij grate 
konstructie hoogte van 2.12 meter {=1/10 1 i.p.v. 1/20-1/25 1) · 
Na al deze opmerkingen over het MERO ruimte vakwerk is nog een belan
rijk aspect buiten beschouwing gebleven. 
Technisch mogelijk of niet, is deze keuze wel economisch verantwoord? 
De MERO-ruimtevakwerk-elementen zijn geproduceerd in West-Duitsland, 
netjzoals de dakplaten, cakopstanden enz. 
Nu is er niets fout met het importeren van bouwelementen, ieder staal
profiel moet immers ook geimporteefd warden, het is alleen wel een be
denkelijke zaak dit als nationaal NederlandElpedrijf te doen, wanneer 
geed geoutilleerde Nederlandse staalkonstruxtiebedrijven wat krap in het 
werk zitten, oak wat betreft het aanschaffingsbeleid van de N.S. mag 
deze vraag wel gesteld warden. 



N.V. Nederlandse Spoorwegen 

7~rvoersamvang en vervoersopbrengst in 1974 

miljoen reiz.km 

Bi.ilae;e 1 bij 

Fe~ 

·93 ~iljcen reizigers, 
22 miljoen tcnnen 

8.589 
3.229 miljoen tonkm (excl. VGL) 

11.818 miljoen eenh.km 

~e~i~delde opbrengst per reiz.km 

• f ~,07 van de reiziger 
f ~,05 ~an de overheid tarief dagretour 2e kl f 0,09 per reiz.km 

Geoidielde opbrengst per tonkm 

• f 0,06 per tonkm 

Vervoersopbrengsten 1974 

Reiz.vervoer f 586 mio (van reizigers) 
f 425 mio (van overheid) 

Waeenladingenvervoer f 230 mio 
Cverig l. 64 mio 

Totaal L1~~?5_~~~ 
2. fr0duc~ie 

Reizigersvervoer 91,8 mio treinkm of 365,7 mio rijtui~km 
oi' 21.600 mio zi tplan ts1,on 

Wagenladingenvervoer: 11,2 mio treinkm of 298 mio wag-2nkrn. 

3. Fers0rF.:e l 

Per 51- 1 2-'.974 was er 26.482 man pers0neel, te verdelen als volgt: 

- ==xoi 0it:1tie 
Machinisten 
:o;d,u(!teurs 
Stations, ra~geer-

terreinen, sein
h,.1 i z'?n 

Ho:ifdbrntoor 

- T~stnisehe Diensten 
vi'.:g en Werken 
Wegonderhoud 
Electriciteit en Seinwezen 
Materieel en Werkplaatsen 

- Overi,,; 

3.172 
1. 8 11 

9.934 
--2.§1 

1.337 
2.310 
1.476 
.hill 

15.47a 

8.295 

-1..JQ.2 

~§~~~~ 

J 

4. lDfrastruktuu~ 

:-retler.£;te 
Stativ:-1s reiz. 
Statio!1s wgl. 

- 2 -

2,832 km 
326 
150 

(wv 1.719 r,eeloctr.) 
(wv 40 Intercity) 

~ In aanbouw 4 nieuwe lijnen: Zoetermt:ler ijn 
- Schipholli 

Veenend.a:i,l j:1 
- Nieuwce1-.~1n j:i. 

5. Materieel 

Rij t11i,c;en 'AagEllS Loco::i,:; ti ?Vf:'n 

Getr0Y.ken 345 Gesloten 6.242 
E-~tellen 1. ~,64 Open 
:)E-stellen ~ Overig 

Totaal 1. '?'.15 Totaal 

6. Bedri:rsresultaat 1974 x f mio 

Vervoersopbre~gsten 
Overige opbrencsten 

Fersoneeluitgaven 
Overige expl. kosten 
Afsshrijvingen 
I~terest 
Wachtgeld 

1. o~~eving 

a. Tot het NS-con~ern behoren: 

4 .165 
6.826 

17.233 

1. 305 
--1..'l 

95? 
243 
213 

54 
---2 

J.1 E"k0rt 

E 
DE 
range-er 

1 ·1 2 
2c:,:; 
~ 

Totc1al 6u9 

1. 384 

1. ,102 

108 

- Vele busdochteronderne~ingen (streekvervoer) 
- Van Gend en Loos 
- Electrorail 
- Strukto~ 
- N.V. Centrum voor Inf0rmatieverwerking. 

b. Een overheid die v.w.b. reizigersvervoer streeft naar b0vorde~i:1g van 
het gcbruik var1 openbaar vervoer, vcoral irJ cor1gestiPecbi2de:1 e:i tii
dens svitsuren. 

Een overheid, die v.w.b. gcederenvervoer streeft 
renti~voo~waarden tussen wee, water en rail. 

c. 3,5 ~io personenautc's 
0,4 mio ·,.;;:2.:·1t'_:a...:.',: s. 

naar eclijl-:e cur.:~:,:--

Variatele kosten personenauto benzinekosten = f ·,o, ~er ]itcr 
~f f 0,10 rer uut2k~. 

ll1 
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,,Bakblik'' bijnaam 

Rol NS • 
Ill 

stelt niets 

,, 

It~-

E,·-n ke-ur~ye betege!ing door-1~ 
J.- .. ct:kt d-2 t'£"'.!on19hlid op de 
Br·c.-1..ise perron&. 

van lelijk ivel comfortabel Breda's station 1 . ~ 
i,.·.J!' 

meer voor 
(Dcior Galdo 't S.) 

BREDA - De nil \Ill de NS In de 
Nederlandle Nawllnat lljkt 1ltge-
1peeld. Ze er DOI anlmo IDOl!ht be
llaa■ IOI bet leveren van posllleve 
illjdrage aa■ de stedebouw met sta
don•&ebo--■ die bet ... 1trele■ 
(alta• traellten dat te doe■) u■ It 
daar I■ elk pvnl pen fi-H!le 
ruilnte meer 'WIO&'. 

In el!n ttjd, waarln de verliezen 
op het nationale railvervoer · de 
driekwart mlljlltd oaderen .kan 
men .tch de luxe van pretentleuze 
gebouwen niet meer pennitteren, 
zonder daarvoor de belastingbeta
ler of de financieel ook al zo ge
plaagde reiziger aan te spreken. 

Het klimaat is snel veranderd 
want de architecturale verdiensten 
van de NS hebben zich niet be
perkt tot de creaties in de negen
tiende eeuw (Cuypers' Centraal 
Station in Amsterdam). Ook na de 
oorlog zijn no'g stations verrezen, 
,.·aarvoor men min of meer "'·aar
dering kan hebben en die in elk 
geval mede bedoeld waren om de 
ingang van een atad allure te ,.,. 
ven. Den Bosrh, Venlo, Schiedam 
en Tilllurg met het beroemde 
kroepoekdak hebben nog van de 
oude. nu verval!en traditie, gepro
hteerd. In Brabant mag Eindhoven 
ook ala voorbeeld gelden, al ver
drinkt d!t station in haar overdon
derende omgeviq. 

Pech 
:1, ~da, dat"M\~ii,st ~~ 
~~e~-,tt !t!Jf'B'.ten 
~ster van ~keer en Tater• 
;taat. drs. Th. Westerterp, morgen 
een puur functioneel. fantasi~loos 
loodsachtiC complex, dat eigenlijk 
de bekrcning had moeten tijn vaa 
<i• ru1m 58 miljoen koatende bOOI· 
spoorwuken. 
~ Bred.aae bevolking die al 

slnda ·• meaaenheuaenis tegen -
~ avalje in ,.de late b• 
ral<Mijl" lleaft -- aankijkeff, 

~ " heeft he· vonnis al geveld .. De ont-
weri:,e,:;ill- J. Ball ial blijven voort
leven 01 de bijnaam waarmee het 
nleu-...1 saaion onmiddellijk is op-
1•••c1toi<1: .kblik. 
To~e weinige aantrekkelijkhe-

d911 .___ OC1tvanptruimte voor 
Breda· re■ de soma kleurrijke 
belelfel! .... 11 van wanden en vloe
ren {lni:lusief. de perrona), oatwor
$tn ◄oor 4e kunsleoaar Petu 

wlff'1~'1-'· rme■ · 
de ~•tatelllng van de 

pe der NS In een speciaal 
communique dat de gevels van 
alum1nium-profielen. glas en borst
weriqgspanelen waterdicht zijn, 
verdt,nt nog een primeur de aan
dacl'lt. Lang,, de perrons staan be
tonn,,n windschermen, waarvan in 
het Nederlands Lucht- en Ruimte
vaarJaboratorium is bewezen. dat 
zij sierke luchtwervelingen voorko
me,r, Maar de garantie, dat het on
d<T de nieuw• overkapping van 165 
bij ~O meter niet tocht, bleef te
recllt achterwece. 

,a at het nieuwe Bredase station 
Oto.ten toch nog 8 miljoen). dvide
hjk we! biedt. is het gemak waar
om de hedendaagse reiziger vraa,i. 
fie, heeft een aparte ingang voor 
Br.,da-Noord (30.000 inwonen) en 
roltrappen tuuen de voe!J•llller
stunnel en de beide perrons. N aut 
het uit drie delen bestaande NS-ge
bww 1$.,bovendien ~ !1Tbus-. ,..,14.,.....,-,,. 

~, ·~ ·. •. • .. • .0-. :. 
;..;a 

De feest.elijkheden rond de oUi
ciela openin& geiden niet In de 
lt,atste plaat, het gereed komen 
-,an het hooppoor. Aan de ver
nleuwlng en \/ff legging van vier 
kilometer baan (wurdoor ook een 
croter statlonapleln ontstond) en 
~ opheffin1 van ,,vea gelijkvloer

' 1111 kruiainlffl u.asen de atadadel.en 
lsatlen ·aar 119'Wetkt. Bncla zat daar 
1il d &o.op te aptlll(lll!II cw,.fiet ....... pr-t,,... 
kostetl. 

0. nieuwe spol'ftl iijn to unae
hgd, dat een veel vlott«• alwer
king van het persorm,- en C•def· 
esnervoer mo&elljk ii ~ ,itoe,zer. 
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W~thouder: ,,Breda moest teveel zelf betalen" 

GEDRUKTE FEESTSTEMMING 
BU OPENING.STATION 

(Van een onzer verslaggevers) 
.BREDA Nadat minl1&er 

Westerterp gisterea ter opening vaa 

·0 -·. ~.:· ... , 
~: ~~ .. . 

. ,:lf1rj '.)q. ' 

~j· : ... ~- ..:-:._ ... · ,ill"..,.IWI 
': < ..,~:;~--.... ·-~ •• 

· bet nleu"e station en de lngebrulk• 
neming van bet hoogspoor vanult 
Tilbnrg met de stoomloc 3737 in Bre
da was gearriveerd, kreeg hlj daar 
te horen, dat de feestvreugde er 
geen honderd procent was. Breda 
voelt zicb, financieel geziea, in de 
stee~ 1eh1ten. 

De hoogspoorwerken met alles 
wat daarbij hoort, zo vertelde de 
wethouder van stadsontwik)<eling 
J. van Dun, -is voor tachtig procent 
door Breda betaald. De financiele 
last, die daarvan het gevolg is, zal 
nog vele jaren op de stad drukken. 
Men vindt in Breda, dat de lande
lijke betekenis van het nu in ge
bruik genomen spoorwegproject op 
geen enkele wijze in de kosten-ver
deling tot uitdrukking is gebracht. 

Minister Westerterp was het 
daar blijkbaar mee eens; hii noem
de Breda tenminste een ,.schakel 
tussen zuid, oost en west". Tegelijk 
echter fronste hij figuurlijk het 
voorhoofd vanwege de zorgen, die 
de voortdurende stijging van het 
exploitatietekorten in het openbaar 
vervoer hem baren 

Orn die stijging op te vangen is 
in 1976 een bedrag van minstens 
/ 1,3 miljard aan rijksbjjdrager. 
nodig, waarvan f 593 miljoen 
voor de NS, / 233 miljoen voor 
het streekvervoer, f 492. miljoen 
voor gemeenten met eigen vervoer
bedrijven en f 35 miljoen voor 
gemeenten, die het lok.ale openbaar 
ver~oer uitbesteden. In de ont
werp-begroting van verkeer en wa-

Mini,te,- Weste,-terp vemchtte giatffen de opening van het nieuwe 
station van Breda doOT op een rangeerhoom te blazen. 

terstaat •zijn ook bedragen opgeno- 1 
men voor investeringen in het 
openbaar vervoer: / 144 miljoen 
voor het vervoer in en om de ste
den en ruim f 64 miljoen voor de 
aanleg van nieuwe spoorlijnen. 

Minister Westerterp deelde ove
rigens mee, dat er met ingang van 

de nieuwe dienstregeling ( 30 -me1) 
tweemaal per uur een doorgaandt! 
en snellere trein gaat rijden tussen 
Den Haag en Breda. De NS bestu
deren nog een verdere versnelling 
op de zogenaamde IJsselroute 
(Vlissingen-Breda-Nijmegen-Zwol
le). 

.-11 Ol<T0l!c R -1CffS 
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BREDA· HOOGSPOOR PAG. 11 

NS-station Breda 
Een biizonder mooi bouwwerk 

De ,orm~eving van het nituwe NS-station te Breda is behalve door de ruimtf'D 
die t'r nodig waren, mede bepaald, door de situaUe ter plaatse. Dt-ze situatif' 
btstaat uit ten naar vf'rhoudiog Jang en smal voorph•in, een hooggt'lecrn dien'it
perron - be'iilf'md voor laden en lossen - langs dit voorplein en ren twl'Ptal 
pt>rrons trn hehoeve \'an bet reizigersverkeer. Dit allrs heeft geleid tot een 
funetionrle opdeling \'an bet eigenlijke stationsgebouw in 3 bouwmassa's, nl. et•n 
t·entraal g£'1egt>n stationshal, een kantoorgebouw en een rtliitaurant. on<lerling 
verbonden door dlenstruimten die zich grotendeels onder bet dienstperron bf'vin
d•n. De geleding In 3 gebouwen be,·ordert meer hrt visuele kontakt tussen het 
voorplein en httl treinverkeer langs de perrons, dan e-rn aanettntwslotrn bt-bou
wlng. 

lwn l'\TIH'l'ns ('l'n kll'urrijkP .. Stl uy{'· 
k,·n" \\';rnd. t 1n dcJl'rlwtl'gl'ling 1?<'krf'
g1•n. tnwJJl dt· hPvlm·ring van dr prr
rons Wf't·r m een z"·art-wit patroon 
maar dan vt·d groh·r van sc-haal ~· 
zijn uitgrvnnd. Dit alh•s om n·nton•~· 
hdd van tunnl'ls t'n 1wrrons tl' voor
ktinwn. 

' Bo\·1•n d1• pl·rrons strrkt zich t.'l'n 

111.! 1·11 l'f is 19 OUt) 111 I kon<..,t1 uklldJui~ 
Ill \l't \\('I h.1. 

~1,·t twt «~1·r'>lt• rmdn<frd v.nr1 de- ft"· 
lq1U\\ 1 11 dt· ,, :1chtk,1nH·r •lp hf'l lw< , .. 
d• 111•11(111. 1:. <'.t"-.t.irt 111 jun1 IH'i~. t1-r• 
111JI Ii• t gd,,·lc· st;111n11'-l't1111pll'\ g1·-
11·('d 1-. >,;1·konHn in jun1 l~f;:·l 

flit·! {l,ltl is 'l."HWt•rkt: 3 -;oo rid bt•
wn, ~till dOO kg bt:t,,nsta;\l; JH (100 
~1uk.; m1·I ,, t-.t,·111'11: i:,i tlf,0 ~tuks 
\\.1nd11gd-., Ill 000 ~1uks \'lonll!,;l'l'> 

Gebouwen: 
()nl\\t'l'fl' ir .J B:ik. Ii I anhitt·1 l 

\'orn ht·1 t·1d111g Pll to1·z1d1t 1\fdC'ling 
{;, 111,u-.\1•11 !\S Utn•cht 
Hn1ild-1.1111wn1t.•r Br('da~l· Bt'lon~ ('ll 

,\,1n111·1n111g :\111 t1 1 Brt'cla. 
\',·t'\\ilJl!lln/;n1-.,1;d\.11)t•<;" c;,l)('P Trlh• 
n1--.(IW l11'-1,il!.1tw~ (;TI 1f' Oislt'I· 
\\ qk 
El"l'lro.1n'.>lallali1•,;;· Noord Brabantse 
El1•l'lril iU·II~ l\liJ. NB EM. It• Tilburg 
:\lurn1n1t1m gt·V(tlkon:;trukti1•,;;· W1dam 
BV. ll• Z\\;11wnhu1g 
SLwlkn11....,t1 uktH•:,., Rr1•d.1.;;e Construe
tie \\'l'1 kplaats BC W. l£' Br('d:1 

Perronoverkapping 
S1 ;1.dkonstrulnw. :\1nrem t·n La 

Port" N.V. If." Ainstl'rdam 
D,1khl'pl.11ing· (\•k;1-d,1k B.V. ll' 
~laa-.o.luis. 
l.1chtk.ippu1 Nt•lnrn,1 te llaarlt.·lll. 

In dt• stat1onshal b('\'inckn 7it h on
d1•rm1,,·r d(' lokC't lt·n voor cil· \'t>rkoop 
\';Jn pla.1t'>bt·\vij1.l'n, t•t•n inlid1tingen
huro, (•t·n bol'l«-nkiosk, et•n chocolatl"
ril' t·n et.•n tot•gang tut lwt grcnsw1sc.el
kantoor. Vanuit de stationshaJ IC'ldt 
t•t•n voPlgan~t•rstunn('I naar d<• b1·1dc 
n·izig1,rspf•rrons ('n naar h(·I a,in d(' 
nuordzijdc van ht•l rmplacf'nwnl g('lt'
g1•n lo<'gangsgt•bouw. Dt- stationshal 1s 
trn•ns door middel van trappf'n vf'r• 
hnnrlt•n mt't de t•rondrr liggPndP stal
l mg voor fwtiwn E'n brornnwrs. Tt'r 
11Jdt• van dt• stationshal be\'indt zich 
di' 1·xprl'!-.got•<la(d1·ling. 

llet drit• Vl'rdit·pingrn ho~l' kan
loorgd10uw is bt•!<ill'md vuor ~S-dil'n
~ti·n Daarlo<• ii d(• t•f'rste vcrdil'ping 
r1•,·ht},\f('(•ks \·t•rbondt.•n mt'l ht•t f'r
n;1.1st lig~l'ndf', gl•<lrl'ltl'iiJk O\ f'rd••klt', 
posl- t·n dit'nsl perron. 

lfi;j ffil'lt'r lan1,w en .io meter brt·de 
O\'nk,1pping u1t, tl•rwlJI bovl'ndien 
\\·in.dsl·ht•rm,•n ondPr dt•zc- O\'nkap
ping dt• n·izig(•rs mC'f'r bC'!Khutting ~C'~ 

v1•11 door J(• windkrac ht te brekt·n f'n 
dt• tol·ht ll' vcrmind<•rl'n. 

Bij fwt ontwt•rpcn van de ovNkap
ping is N·n arout aantal t<'l'hni-.t·h ,·.in 
l'lkaar n•n:,l'hilkndl' oplossingt•n in 
studit• ~t•nomt•n. Maalsla\·tn h11·rb1j 
wan·n 0.01. dt' mate van gl'hodt·n h1.·
st·hutting voor dt• rl'izigPrs, df' kust
pnj,, Ut- ondl'rhoudsko~ten t·n df' vn
schijning-.,vorm. Hr1t gPko:7.l'll rui111tl'-
1:akw1•rk volderd in all<> opzi< hu-n 
htt•raan hl'l bt•ste. 

,,~-·· 
. ,, " : 

lh·t r<'slaurant is met dt' bijbf'hO• 
rrndf' kt.•uk("ns ond<'rgPbracht in el"n 
at' g1·bouw. De vooruitgcschovt•n £'n 
,·~·rhl1ogdl' li~ging van het n·staurant 
b1rJt df." gastcn (•f'n gcvari£•Prd uit
zicht on·r het plt1 in f'n de \\1illem• 
straat en \.'l'rlx-tcrt tevem de afml'tin
gt.·n van lwt voorplcin. 

Olldtt llet rntauraat bevh1clea 1lc'1 
op 1traatnlvuu o.a. ttn bloemeawill
kel, ••n a11tomaliek en en ka■toor 
voor de .,_dleMtleltlin& van de BBA. 

Voor wat Mtrill de blj de gebouwn 
twgepaste afwerltmalOTlalen aemen de 
11rve'1, een bij1on<lere plaato in. Hard&· 
laiea panelen haagea vollffll vrlj voor 
de waterdlcbte gevels welke uitgevoerd 
dja met alumlnlui profleltta, alas ea 
bentwerlnppaaelen. 

De op llraatnlvea■ 1elegea ralmtea 
zlJn al11ewerkt mel eea donktrbrulne 
ruetnlsteea, betwellt eveneens bet ge
val Is met .liet roade toegaagssebouw 
aa■ de ODH Te .... ytle■seweg. 

De eerderae-mde voetgange~sl■D· 
nel Is door mlddel va■ roltrappen en 
een vasle trap mel de belde reizl• 
1ersperron1 verbonden. 

De vloer van dtze tunnel is belegd 
mel tepl1 In een varifrend zwart-wit 
patrvo■ volgens ontwerp van de .,omge
vlng1,vor1111 .. er" Pe&er Strayeken. De
ff kunu~aaar, oud inwoner van Breda, 
ontwlerp ook de wandbetegellng van d• 
smallere tunnel welke leldl naar bet 
toe1anp1eboaw aan de andere zljd• 
van de spor.n. 

Deze wandbete1ellng II - In tec•n• 
1tellin1 met bet ,wart-wit van de vloer 
- u1t1evoerd la klearl1• te1els. Het 
patroea bl•rva■ omvat 3 ltleuren le• 
1el1, en ,·eortJHnde door de tuanel 
wordl steed• fen .ie■r ult het patroon 
ver.-an•n door e•n andere ult bet vol• 
&fnde patroo■. 

Dt• "arhtk.1mc,r:r; op dt.• pt•rrons h<'b-

De tw<'e wirn..lsrhermrn w1.•lkt• ge
plaatsl zijn ondf•r de langr ziJd1•n van 
dt> prrronkap zijn 3.40 m hong en L·lk 
200 m lang. 

Om l·en zo gocd mogP)ijke bf•~rhut
ting ll' knj~Nl mt•l dit type wind. 
~cht·rm ;,,.1,111 l.'r µrOP\Tn J::t·nuffwn nu•1 
t·i•n modd in dt.' \\nndtunnels van hl't 
N1•d. Lut:hl- 1•n Ruimtl'\·aartlaborato
rium. lherbi,1 is gt·l·onstalct•rd dat de 
sch('rm<'n t'f.•n bepaalde mate van 
doorl.iathaarhPid mot•StPn krijgen om 
strrkf.• IUt:hh\ crvE'lingrn te voorko
nwn. 

Df•zr doorlaatbaarheid is nu vC'rkrr
gC>n door dt.· bt·tonm•n platrn -- v. md
brt•kns - w aaruit h('t scht'rm he• 
staat. up ll' stcllen met tt•n ondl•rlinge 
afstand van 60 cm, w aarbij om archi
l(•<·toni~t·he rl'denl'n, de windbn,kf•rs 
('t·n bn·t'dh• krl'gl'n van 60 • l:!O of 180 

noor d{1 sdwrmrn wordt de wind 
(IP ciP pt•1-rons nil·t w«,gg,•nomt'n doch 
\\ vl ,1anzit·nlijk in kracht vrrminderd. 
\\ .i;1rdnnr h,,1 voor dt' n•izigns op hl'l 
pt·11 on bt'lc•r \·ertoP\'<'O wordt. 

DP n•;il1sPrin,i van dr geh1•le rf'izi
iwrs-akkornodatie diendl• in rt:1ppPs 
pl;1als ll' \·indl'n. · 

lli,·1 hiJ morst namC'lijk n•kl'ning 
w01 <h•n grhoudC'n mrt de bestaandc 
gPh11U\\'l'O waarvan l't"n gPdC't1 lte t•f'rst 
gNdoopl krm wordrn nadat vt•rvan .. 
.:c>ndt• hd)Ouwing was g'.l11t1a}isend. 

Ook d<• JJ1>rronoverkappin11 I• in 
1w1•r lkh·n "'ebouwd mt>t r1•n lussen
tijd ,·an l'Uim t jaar. Dt.•ZC' o,·,,rkap
ping lwl•l't ,,,,n oppt'r\'lakle \'an fitiOO 

-·---·----·------ ----------------------------

» 

0. 
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3. Doelstclling en al t/natieven 

De bij dit projekt behorende doclstelling is tweeledig; enerzijds ge
bruik maken van in vorigc studies opged~ne kcnnis en ervaring met 
plaatligge~en ruimtelijke staafkonstrukties, anderzijds dit te laten 
gebeuren in een konkrete situatie 1net de beperkingen vandien. 
Verdergaande beprekingcn zijn: allecn de perronoverkapping wordt weg
ged,,cht, in r,ct ontwerp moeten zo mogelijk de bestaande kolommen ge
bruikt kunnen warden, alleen in het uiterste geval rnogen deze ook 
weggedacht warden. 
Na het bestuderen van de bestaandc situatie is een aantal schetsont
werpen gemaakt, uitgaande van twee mogelijkheden: een plaatligger 
konstruktie en een ruimtelijke staafkonstruktie. 
De plaatligger konstrukties zijn nog onder te verdelen in plaatliggers 
met een variabele hoogte en liggers met een konstante hoogte 
Op de tekeningen 3, 4 en 5 zijn vijf verschillende dwars-en langsdoor
sneden gegeven in deze konstruktie-vorm. 
De alternatieven 2 en 3 hebben waarschijnlijk een te ongunstig gedrag 
bij windaanval voor wat betreft de windsnelheden op de perrons. 
Uit het eerste schets/ontwerp zijn de schetsontwerpen 4 en 5 ontwikkeld 
metals verschil tussen 4 en 5 een iets me.er geprononceerd verspringen 
van de dakvlakken ten opzichte van elkaar. 
Een vorm-relatie-vergelijking geeft nog duidelijker weer waarom deze 
vlakke plaatligger konstruktie is gekozen voor de uiteindelijke uitwerki~g. 
Zie hiervoor tekening nurnmer 8. 
De alternatieven voor een ruimtelijke staafkonstruktie zijn gegeven op 
de tekeningen 6 en 7, achtereenvolgens een netwerk en een ruimtevakwerk. 
Ook deze twee alternatieven zijn niet in aanmerking gekomen voor nadere 
uitwerking omdat het gedrag bij windaanval op het gebouw waarschijnlijk 
te ongunstig zou zijn. 
Het intussen ontst:ane enthousiasme voor de relatief eenvoudige plaat
liggerkonstruktie heeft tot gevolg gehad dat niet verder is gezocht naar 
een overspanning in de vornl"van een ruimtelijke konstruktie. 
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4. Onb:erp 

Bet ont!(rp bestaat ui t een in\vergelijking met de hestaande si tuatie 
meer afsluitende konstruktie teneinde de gerieflijkheid voor de 
(wachtende) reiziger te vergroten. 
Door het aanbrengen van kijkgaten en bE,t eveneens overkappen van het 
dienstperron hoeft dit niet noodzakclijk te leiden tot een afslui
ting van de omgeving. 
De draagkonstruktie van de overkapping bestaat uit gelaste stalen 
I-vorrnige liggers , onder te verdelen in hoofdliggers en gordingen. 
De totale oppervlakte van de dakkonstruktie bedraagt 6300 ni/.. 
De gordingen dragen het dakvlak van geprofileerde staalplaat welke 
weer fuctioneerd als kipst.eun voor die gordingen. 
De gordingen brengen de belasting over naar de hoofliggers welke 
functioncren als ligger op twee steunpunten, beli1st door vier puntlasten. 
De godingen overspannen 24 meter en hebben een overstek van 8 meter, 
de onderlinge h.o.h afstand bedraagt 4.2 meter. 
De hoofliggers hebben een .overspanning van 21 meter, door deze liggers 
telkens omen om hoog en laag te plaatsen op de kolornmen, verspringen 
de gordingen per veld zodat een levendige dakvorm ontstaat. 
Ter plaatse van dit verspringen zijn de lichtkappen aangebracht die 
een vloeiende overgang vormen tussen twee dakvlakken. 
De afscheidende konstruktie bestaat uit met polystyrol volgeschuimde 
zwaluwstaartvormig geprofileerde staalplaat voor het dakvlak en uit 
geplastificeerde staalplaat voor de gevels. 
In de langsgevels zijn kijkgaten aangebracht om een relatie tussen het 
reizigersperron en het rangeerterrein en het buitengebeure~in het alge
meen mogc•lijk te maken, de vorrn van deze openingen is gelijk aan die 
van de opst.clling van de gordingen. 
De overkappingskonstruktie loopt door over de sporen 2 en 3 en overspant 
behalve het reizigersperron ook het dienstperron,eveneens een relatie 
tussen deze twee mogelijk makend. 
De kopse gevels zijn zoveel mogelijk gesloten uitgevoerd, met slechts 
openingen voor de treinen en op het perron een kleine opening voor 
personen en een transportwagen. 
Door de gording opstelling hebben de kopse gevels een asymetrisch aan
zicht (tekeningen 11 en 12), de "zware" kant is aan de kant van het 
stationsplein gelegd zodoende een hoofdrichting bepalend,immers het 
station is historisch gezien altijd zuidelijk naar de stad gericht geweest. 
en is dat nog. 
De noordelijke ingang is van veel minder allure en ook "minimaler" ten 
opzichte van de zuidingang, misschien niet helemaal correct gezien de 
grote groei van Breda-noord. 

Op tekening nuwJDer 9 plattegrond, doorsneden en aanzichten, tekening 10 
geeft een scheve projectievan de overkapping, de eindvelden zijn hier 
vlak weergegeven, dit is in het uiteindelijke ontwerp naar aanleiding van 
de kopse gevels verandert(tekeningen 11 en 12). 
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4. 1 Dakplaten 

Voor de dakplaten zijn D.L.W. dakelementen gekozen, dit zijn met iso
latie materiaal volgeschuimde geprofileerde stalen platen. 
Door de zwal U1•.1staartvorm is bet isolatiemateriaal "vast" mnt de staal
plaat verbonden en ontstaat een afsct1eiding met de functies : dragcn, 
isoleren en afsluiten. 
Het isolatie materiaal is nodig omdat bij nachtelijke uitstraling anders 
de temperatuur van de staalplaat zover kan dalen dat kondensatie zou 
kunnen optreden, men zou dus ondcr het dak in de drup kunnen staan. 
Het voordeel van deze "geintegreerde" dakplaat is dat een aantal bijkomen
de problemen zoals de bevestiging van het isolatie materiaal voorkomen 
kunnen worden. 
Vroeger was het een gangbare gewoonte om op geprofileerde staalplaat 
isolatie materiaal te lijmen met behulp van bitumineuze kit die warm 
op de plaat werd aang~1racht. 
Een bezwaar van deze mcthode is dat de kit zeer snel afkoeld door de 
goede wanategeleidings eigenschap van het staal. 
Aan het hechtende vermogen moet dan wel getwijfeld warden. 
Een tweede nadeel is dat bij onderdruk boven het dak tengevolge van 
windzuiging de isolatieplaat omhoog gezogen wordt immers in de onder
kant van de golf heerst nag de gewone atmosferische druk, dit samen met 
de toch al niet zo geweldige verbindig isolatieplaat-staalplaat kan 
het los raken van de isolatieplaat tot gevolg hebben. 
Een schadegevallen reeks heeft geleid tot een verbetering in de vorm van 
het bevestigen van de isolatieplaten met noppen op de staalplaten. 
Een nadeel van deze methode is de relatief grate hoeveelheid arbeid 
die verricht meet worden op de bouwplaats. 
De D.L.W. dakplaten bestaan uit een tweezijdig verzinkte staalplaat 
die door middel van koudwalsen zwaluwstaarvormig geprofileerd is. 
Vervolgens wordt de plaat volgeschuimd met polystyrol hardschuim type 
3F met een volume gewicht van 20-25 Kg/m3. 
In de fabriek wordt een laag bitumen vilt van 500 gr/m2 aangebracht, 
het element is dan gereed voor montage. 
Na montage zijn de elementen direct beloopbaar en vormen een waterdicht 
dak. 
In deze situatie -overspanning 4.2 meter- voldoet het element type 
T 90/75 met een profielhoogte van 90 mm, staalplaatdikte 0.75 mm en een 
eigen gewicht van 22.5 Kg/m2 . 
Bij een doorbuiging van 1/200 * 1 is de maximaal toelaatbare belasting 
bij een overspanning van 4.25 meter 212 Kg/m2 , dit is ruim voldoe1~-
de aangezien eigengewicht+afwerking+nuttige belasting hier ruim ender 
blijven ( 22.5 + 2.5 + 50 )* 1.5 = 112.5 Kg/m2 

De hoogte van het element bedraagt 135 nun, de warmte weerstandcoeffi
cient is 2.4 m2h 0 c/Kcal,(K-waarde = 0.42). 
Het polystyrolschuim heeft een drukvastheid van .114-.6 N/mrn2 (afhankelijk 
vervorming) de toelaatbare schuifspanning bedraagt 1.2 N/mrn2 , en de 
buigspanning .3-.33 N/mm2 . 
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De gordingen zijn h.o.h. 21/5 = 4.2 meter geplaatst met een ovorspanning 
van 24 1rreter in het veld en een overstek van 8 meter. 
In principe was ook een h.o.h. plaatsing van 21/4 = 5.25 meter rnogelijk, 
dit had echter twee bezwaren n.l. de daklichtGn zouden grater (te groat) 
worden en wcinig geprononceerd ~ de hoofdligger zou it?ts zwaarder rnoe
ten worden immers de gording steunt de ligger tegen uitkippen van de 
bovenflens, hoe grater de gordingafstand hoe eerder kip kan optrc0en. 
De gordingen zijn gedeel telijk berekend mc~t behulp van het programma 
PQ2 voor wat betreft het gedeelte tussen de buigpunten. 
Deze buigpunten bevinden zich op 3. 055 meter van hc,t oplegpunt. 
Bepaling buigpunten: 

2 Ma(overstek) = ½ q 1 32q 

Mx (buigpunt) = Rx - \l q x2 

R = 24/2 q = 12q 

bepaling x, Ma= Mx: 

32q = 12qx - ½qx 2 

x 2 - 24x + 64 0 

24 + 

-f- 8000 -11----- 21.fDoo 

24 + 17.888 
2 

----t--8000 --j-

3.055 

x 2 = 20.944 

De overspanning tussen de buigpunten bedraagt dus 24 - (2*3.055)=17.889 
Nu kan met qehulp van het programma PQ2 een liggerdoorsnede bepaald 
worden die 'A~ deze si tuatie zou kunnen voldoen. 
Met behulp van de computer is zo'n doorsnede berekend, zie bijgevoegde 
output. (volgende bladzijde) 
Er is niet gekozen voor het profiel met het geringste eigen gewicht, 
de reden hiervoor is dat met behulp van de computer profielen samen
gesteld kunnen worden met een zeer laaMg eigen gewicht en een evenredig 
laag incasseringsvermogem. 
Voor het dakvlak in deze situatie is het volgende n.l. van toepassing: 
De windzuiging op het dakvlak bedraagt 0.4 x 770 x 1.5 = 462 N/m2, 
het eigen gewicht van het dak bedraagt 225+25 = 250 x 1.2 = 300 N/m2. 
Het is dus wenselijk dat de gording een gewicht representeert van 
462-300 = 162 / 1.2 = 135 N/m2 of 567 N/m'. 
In dit geval zal door windzuiging geen druk kunnen ontstaan in de on
gesteunde onderflenspmdat het eigen gewicht x 1.2 groter is dan de 
windzuiging x 1.5 
Het kippen van de onderflens is niet mogelijk. 
De ligger met een eigen gewicht van 57.7 Kg/m' voldoet hieraan. 
Belastingfactoren volgens T.G.B. staal (NEN 3851). 
Na de computerberekening,die zeker in dit geval alleen een ori;terend 
karakterp1eeft moet nog een uitgebreider berekening gemaakt worden. 
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Allereerst cen paar grootheden van het 650/7/200/7 profiel: 

I 
X 

Al. 'f lJ '. 

1/12(200x6G4 3 - 193x6503) 

2 
650x7 45SO mm 

462363650 mm4 . 

A = Ali'J'f + 2x200x7 totaal 
4550 + 2800 7350 mm2 . 

Kontrole berekening: 

veldlengte tussen de buigpunten 1 = 17889 mm 
belasting: EG +NB+ dakplaten+afwerking 

577+4.2x500+4.2x(225+25T = 3727 N/m' 
belastingfactor= 1.5 q k = 1.5x3727 5590.5 N/m' 

re en 

Moment M 1 12 g X q X = 223631410 Nmm 

Spanning a= M / W 
X 

2 
= 160,58 N/mm (ok) 

Dwarskracht D = 1/2 x ql~ 17.889/2 x 5590.5 

Schuifspanning 
17.889/2 X 5590.5 

10.99 N/mm T = = 
4550 

Doorbuiging 0 
5 q X 14 

51. 18 =0.00286 = mm 
384 E X I 

Plooi: 

2 

1 

(ok) 

(ok) 

plooi lijf, voor 't gemak a en T samen (ongunstige benadering) 
rnax max 

100 X t ) 2 100 X 7 2 2 
CTE = 19 x ( b' = 19 ( 650 ) = 22.03 N/mm 

23.9 X 22.03 = 526.65 

5,35 X 22.03 117.89 

2 
akr 240 N/mm 

2 
T = 118 N/mrn 
kr 

In het lijf treden geen plooi verschijnselen opals voldaan 

V (' 85 X CT ) 2 '( 
.85 X T 

+ 
a 'kr kr 

V ( 0.5702 ) 2 + ( 0.7932 

Kontrole plooi flens: 

b' -t 
b' = 
t = 

ar = 
ad = 

< 10~ 
ad 

100 mm 
7 mm 

2 
490 N/mm

2 
161 N/nun 

100 
7 

)2 < 1. -

) 2 =V0.3314 < 1 (ok) 

14.29 < 17 .45 (ok) 

is aan: 
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Kontrole lasnaad: 

11 N/rnm 
2 

0 N/mm 
2 

T -- I (5 
z 

s t ✓ T2 er = X 3 X = 
C 2xa 

Kontrole OV('rstek: 

M 
i 

er 

5 

q X 1.5 X 8 X 4000 

2 
- M/W = 128.5 N/rrID 

---------~-

14 
~ x -- = 1 9 . 6 5 mm 

X E x I 

0.7 
7 ✓ X 3 X 

2x3 

6 
178.896 10 Nrnm 

121 

= 0.0024 x 1 (ok) 

= 15.57 <er= 240 N/mm2 
e 

Het overstekende gedeelte heeft een ongesteunde gedrukte onderflens, 
deze moet op kip gekontroleerd worden. 
Dit kan gedaan worden door het inklemmingsmoment als twee krachten 
voor te stellen, en ~~n van deze krachten als drukkracht op de onge
steunde flens aan te brengen, waarna een knikberekening volgt. 
Omdat deze benadering zeer onvoordelig is mag de drukkracht gehalveerd 
warden bij een kniklengte van 0.7 x l teneinde de realiteit beter te 
benaderen. 

F = M/H = 178.897 106 = 272292.2 N 
657 

i = 1.!. 
A 

"'✓ 1 / 1 2 Y:~. 2 0 O 
3 

7 X 200 + 110 X 7 
- h150.s3 = 46.37 

>. lk 

i 

½F 
W X A 

= 0.7 x 8000 / 46.37 = 120.76 

= 2 _78 X 1361461 
2170 

2 
174.4 N/rnm 

➔ (ll = 2. 78 

< 240 (ok) 

Ook de puntlast door de gevel bij winddruk veroorzaakt kan ruimschoots 
opgenomen warden: 

3 
F = 0.8 X 770 X 4.2 X 1.5 X S X 8 11642.4 N 

2 
od = F/A = 1.58 N/Imn • 

0 = 
totaal 

2 
176 N/mm. 

Berekening verbinding overstek gording. 
8 bouten M20 kwaliteit 8.8. 

2(60X.G0+55X.55+10X.10+5X.5) = 179 KNm. 

zwaarst belaste bout 60X = 79.5 KN, < Ftoel. 

X = 1.325 KN. 

88 KN. 
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De gordingen over de reizigers ~n dicnslperrons worden anders beJast 
dan de gewone gordingen, daarom een aparte berekening. 

2 
X q X 1 = 5590.5 X 8 x 4000 == l 7B8% Nm. 

Bepaling Mb met behulp van de gaapvergelijking, stel gaping 0, 
da11 

q 13 
1 

q 13 
2 

------ + ---- -
24 EI 24 El 

M 12 C ----- + 
6 EI 

Mb 11 

3 El 

M 1
2 b -

3 EI 

954112 + 3220128 = 715584 + 13.333 x Mb 

Mb = 295399.2 Nm. 

M = 1/8 X q X 1
2 

ab 
M 1/8 X q X 1

2 
be 

1/8 X 5590.5 X 16
2 

1/8 X 5590.5 X 24
2 

De oplegreactiec worden nu: 

178896 !1m. 

402516 Nm. 

R J..:i X q X 1
1 

- ~~ = 44724 - 16212.45 = 28511.55 N 
a 11 

44724 + 67086 + 16212.45 + 10808.3 7454 = 13176.75 N. 

= 67086 + 44724 + 7454 - 10808.3 = 108455.7 N. 

Kontrole: 

28511.55 + 131376.75 + 108455.7 268344 N 

268344 N. (ok) 

De momenten en dwarskrachten lijnen zijn op de volgende bladzijde 
gegeven evenals de liggervormen. 

Q '°" 5590. 5 NIM 

.,1., 
zs 

-+----16000 __ __,_ ___ _ 

(REKENSELAST:NG) _____ _____, 

,f,7 

__ __.___ 8000 -f--



,..---------- --x ---- -------

zs 
8000--- A -·- . 

0 5590 N/M' 

240'.X)-

RA-111.8 KN - RB 

M 

zs 
8 .. 80'.)J .. 

D-lijn 

lg:Jervormel"l 

NORMALE GORDiNG 

1 

2 

3 

r 
I 
I 
j 
" 

' ' 

I" :~· 
·, ·,, 

~= 28.5 KN RB ~31,; KN 

J 
A -·-·-- 16000 -

r,,,.:.6o 10,1'1 

D. 

K 
8 

-----------
----------

f'l,sL~l.tO< ~ 

0 :: 5590 NIM' 

:?<or-JO 

------------------,----------------·-------- -----~·-· ·--···--•-····--···•---------

~ 
R,,.. = 108.S KN 

·~ 

K 
C . OOCXJ. 

,._. 
\.0 

1 

---------~ 2' 

3 

l199ervorrren 

OVER DIENSTPERRON 
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De gordingen zijn onder te verdelen in (1) gordingen over de perrons 
en de sporen 3 t/m 6 en (2) gordingen die ook het dienstperron over
spannen. 
De momcnten- en dwarskrachtenlijnen en de liggervormen zijn op de 
voorgaande bladzijde gegevcn. 
Van gording type (1) heeft nurnwer 3 een "knik" in het midden, ook bij 
gording type (2) is deze "knik" aanwezig zij het dat liet moment hier 
iets klej_ner is. 
De nonnaalspanning in de bovenflens ter plaatse va.n de knik is 161 N/rnm

2
, 

o h . f . . 0 ae scu1 spanning is . 
Bij volledi.ge doorlassing met gebruik van X-naad hoeft geen nadere be
rekening gemaakt te worden, bij lassen met spleet van 2 mm is de spanning 
in de las: 

t 7 
0 = 6 XO = 0.7 

C 2 a X 5 
X 161 = 157.4 < Oe 

2 
240 N/rnrn . 

In dit geval kan de las ook nog afgeslepen worden. 
Bij gording (2) heeft 2 een knik boven spoor 2 en 3 , het moment is hier 
verwaarloosbaar klein, de dwarskracht is hier ongeveer 21 KN, T = 4.6 N/~=
Bij tocpassen van dezelfde lasnaad: 

Zie ook de tekening op de volgcnde bladzijde. 

Kontrole oplegging. 

Dwarskracht D = 20 x 5590.5 

Alijf = 650 x 7 = 4550 mm2 

T= D / Alijf 111810 / 4550 

Roloplegging of niet? 

Stel !.it= 60 °c (-10°c 

111810.0 N 

2 
24.6 N/mrn . 

50°c) 

a= 12 X 10-6 K-l, 1 = 24000 mm. 

dan !.il = a x 1 x !.it= 17.28 mm 

stel montage bij 20°c: 

T = -10°c 

T = +5o0 c 

Dit mag toelaatbaar geacht warden. 

2 
7.83 N/mm < oe (ok) 
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4.3 De hoofdJig_ger 

Ook dit profiel is met hehulp van de computer berekend en wel met het 
programma PP2, zie de output hieronder. 
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Even kontroleren, en een paar groothe~cn van het 1400/10/300/10 profiel: 

I l (300 x 14203 - 290 x 14003 ) == 5.2688667 109 mm4 
X 1?. 

W I / ½H == 7.420939 106 
rr~

3 
X X 

A
1

. 'f == 1400 x 10 = 14000 
J.J 

2 
mm • 

Belasting door 4 puntlasten P == 20 x 3727 = 74540 N 

M = 0.6 x P x l x 1.5 = 1.408306 10
6 

Nrnrn 
max 

c5 = M / W p 
2 

-- 189. 84 N/mm , 

M eg 
2 = 1/8 X eg X 1.5 X 1 

a M / W == 17.49 N/mrn 
eg eg 

2 

o = 207. 33 N/mrn
2

• (ok) 
totaal 

6 129.81938 10 Nn~ 

Schuifspanning T 
2 X p + eg X 1 X ½ = ---·----""'"---- X 1. 5 = 

Alijf 

Doorbuiging t.g.v. puntlasten en e.g. 

0 == 
p 

1 X 190 X 21
2 

1420 X 1.5 

2 
17.74 N/rnrn (ok) 

-
2 
~ 42. 86 mm 

. 99 X 1 7. 5 X 21 / 
= 0.002048 x 1 (ok) 

0 
eg 

, ________ _ 
1420 X 1.5 

Plooi: 
Voor rt gernak weer de ongunstige benadering ( a en T samen) 

max rnax 

19 ( 
100 X t ) 2 19 ( 1000_ ,2_ = 9.694 N/mm 2 

CJ'E = X = X 
b 1400 

Kd X 23.9 X 231. 68 N/mm 
2 

0
kr = OE OE = 

K 5.35 51. 86 N/mm 
2 

'kr = X OE = X CJ'E = 
s 

/< 0.85 X 207 / ( 
0.85 X 18 )2 0.843 < 1 (ok) + = 

231.68 51.86 = 

Plooi flens: b' I[;_ 10, 
r 

< 
t ad 

b' == 1'50 mm 
t = 10 nun 1S0 ~ 

490 2 < 10 15 < 15.3855 (ok) 
cr = N/mrn

2 
10 207 

cr r = 207 N/mrn 
d 
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Kip ongesteunde Lovenflens? 

gording c1fstand cc 4200 mm 

i (! '0/i2._---X1Q X 900 3 \ ,-----v .::_f_ -- 1 421s.75 
3000 + 2333 

C5k. lp 

A 

2 ,r 

4200 
64.9 

x E 

64.60 

49S.68 cc> 240 N/mm
2 

0 . = 207 < 
2 

C5 = 240 N/rnrn 
kip 

(ok) 
aanwezig 

Kontrole schotje onder puntlast: 

c' 2d ' + t = 2 x (7+3) + 7 = 27 mm 
I I 

d' 10 + 5 = 15 mm 

3.33 x d' 

F < t 
w 

49.95 

c' + 5d' 

c' < 3.s33 d' 

X (5 
e 

dus 

64.95 m .. 11 

74540 x 1.5 = 111810 < 10(27+75)240 = 244800 geen schotjes nodig 

Kontrole lasnaad: 

(5 = B X 
C 

t 
2a 

/ 2a 
2 

+ 3T
2 

z 
0. 7 X lO ;-;:· 109.62 + 3 X 18 2 

10 

0.7 X 1 / 25004.06 0.7 x 158 = 110.69 N/rnrn2 < 0 240 N/rnrn
2 

(ok) 
co 
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De l-ioof.Li9gc,rc; die de gordingen dragen welke ook het d.i.enstperron 
overspann1c:n krijgen een grotere belast.i.nq dan de noruale hoofd

liggcrs. 
Het 1400/10/300/10 profiel was ged.i.mensioneerd op een puntlast van 
74540 N (karakterist . .i.ek) , dcze puntli:ist wordt nu 875C:l4 N (+ 17. St) 
Een afzonderlijke berekening is gemaakt waarbij er voor gezorgd is 
dezelfde hoogte en breedte maten voor de hoofdliggcr aan te houden. 
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De winddruk of -zuiging is 0.4 x 770 
2 

308 N/m . 
De gordjngen kunnen door windzuiging niet op een negatief buigend 
momen belast Worden, zoals eerder al is. 
Gevaa_r voor ui tkippen van de ongesteunde onderflens is dus -redelijker 

s gesproken- niet aanwezig. 
De gording heeft een totale lengte van 40 meter en is h.o.h. op 4.2 meter 
gep1aatst zodat de puntlast op de hoofcll t.g.v. winddruk of -zui-
ging een grootte heeft van: 

F ~ 308 X 40/2 X 4.2 25872 N 
w 

'l'en gevolge van deze belasting treed in de hoofdligger een moment op: 

M 0.6 x F x l c= 325987.2 Nm w w 
De spanning bedraagt dan: 

= M / W 
W X 

De hoekverdraai 

2 43.93 N/mm. 

bij het oplegpunt bedraagt: 

y = 
c' x ox l 

h 
= 0,0032 X 43.93 X 21 = 0.002079 

1420 

Dit betekend dat de'' laag" geplaatste liggers die momentvast ziJn 
verhonden met de oplegpunten van de "hoog" geplaatste liggers deze 
oplegpunten doen verplaatsen, de groottc van deze verplaatsing is: 

6i = y X 1 = 0.002079 X 3580 7 .44 rr:m. 

De oplegpunten van de "hoog" geplaatste liggers zullen 
in beide richtingen kunnen verplaatsen bij winddruk en 
De therrnische uitzetting/inkrimping van de hoofdligger 

61 6t X a X 1 = 60 X 12 X 10-6 X 21000 15.12 

dus 7.5 mm 
-zuiging. 
bedraagt: 

mm 

De totale optredende verplaatsing van de roloplegging bedraagt dus: 

15 mm (wind) c,f 15.12 mm (temperatuur) 

Stel montage bij 20°c en windstilweer dan bedraagt de uitwijking 
uit de neutrale stand ± 7 .56 mm, een acceptabele waarde. 
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27. 

'1. 5 Stabili tci t 

De stabilitiet van een staalko11struktie waarvan de afscheidende ·kon
struktie bestaat uit geprofileerde staalplaat is een probJ.aem opzicl1. 
In eerste instantie is geprobecrd de geprofileerde staaJ.plaat ta 
beschouwen als U-slaal, de staalplaat werd verdeeld gedacht in een 
groat aantal U-staaltjes welkc dan samen de windwrijving, kipsteun 
hoofdligger en andcre horizontale belastingen op dienden te nemen. 
Deze -zeer pessbnistiscl1c- benadering bleek in sommige gevallen een 
gunstig resultaat op te levcren, in andere gevallen wear nict. 
In die gcvall<:>n dat de resultatcn niet naar gen□•?gc,,n v.raren moest nogal 
eens een toevlucht gczocht warden tot twijfclachti,Je op1:•crkingcn als 
" de inklernming tusc;en de platc,n ondcrling kan heel wat opnemen " en 
"de schuimvul]ing van de DLW plc1.tcn is toch bijzondcr stijf ". 
Dit soort uitspraken kunnen binnen ecn serieuze berekening niet getolc
reerd warden en bij gecbrek aan ecnduidige voorschriften over het mee
werken van stalen dakplaten wat betreft de stabiliteit is een afzonder
lijk stabiliteitsverband aangebracht. 
Dit houdt niet in dat het dakvlak nu geen horizontale krachten meer 
zou kunnen opnemen. 
Het is zeer wcl denkbaar dat het relatief stijve dakvlak de horizontale 
krachten opneemt en dat de dientengevolge optredende verlpaatsingen 
zo klein zijn dat het stabiliteitsverband niet cens aan bod ko!;lt. 
Zie hiervoor "Bouwen met staal No 28 pp 18-20 ir. C.A.M. Bos, "de be
vestigingen van stalen dak en gevelplaten". 
De bevestigingsmiddellen dienen dus zodanig te zijn gedimensioneerd 
dat de te verwachten krachten opgenomen kunnen warden, eenvoudighieds 
halve kan gcsteld warden dat het best beschikbare verbindings!;liddel 
toegepast moet warden, volgens de norm in icder dal aangebracht. 

2 3 4 5 7 8 

I I I , 

'I' 
I 
' 

I I I I I I i i 

Het stabiliteits verband. 

NOORD 
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Het stabiliteitsverband is per veld 60n maal aangebracht en welter 
plaatse van de "laag" geplaatste hoofdlj_ggers. (zie vorige pagina). 
De verbanden tussen de kolor.JT1en B6 - B7 en A7 - 1\8 worden het zwaarst 
belast en zijn dus maatgevend. 
De door de verbanden op te nemen krachten zijn: 

- Windwrijving in dwarsrichting, 
- Windzuiging/druk op langsgevels, 
- Kipsteun hoofdliggers. 

Windwrijving: 
Oppervlakte dakvlak (8 + 24 + 16) x 21 
q = 0.04 X 770 30.8 N/m

2
. 

WW 

1008 
2 

m 

Kracht per veld: l\ X q X 1.5)/4.2 ~ 11088 N 
WW 

Gevels: 
breedte x ½hoogte x winddruk x 1.5 
per veld 116424/4,2 = 27720 

21 X 8/2 X 1.2 X 770 X 1,5 

twee gevels : F = 55440 .N. 

Kipsteun: 
T = 0.01 x Ax oe 
Twee hoofdliggers 

0.01 X (300x12) X 240 
F = 17280 N. 

Totaal F' = 11088 + 55440 + 17280 = 83808 N. 

8640 N. 

De grootste in de wandstaven optredende trekkracht wordt nu: 

F = 2 x 83808 x h = 237045 N. 
tw 

2 2 
Hoekstaal 100/100/8, A= 1550 mm, o = F/A = 153 N/mm. 

Grootste kracht in de randstaaf (voorzover niet reeds door het dak
vlak opgenomen) 

M. = 12.6 x F, h = 8.4 meter; 
midden 

F = 12.6/8.4 X F 
tr 

1.5 x 83808 = 125712 N, 0 F/A 
2 

81 N/mm . 
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Windbelasting in langsrichting. 

De dakplaten worden in langsridit.ing aan elkaar vastqekJemd. 
Het zou wat al te pessimistisch zijn deze klemverbinding te negeren. 
Bovendien heeft de gording nag enige reserve, de,non~aalspanning i11 

het midcfon van de overspanning bedraagt 161 N/mn/. 
Zou nu ck bovenfJc;ns van de go.··.ding de wi.ndwrijving in langsrichting 
moeten opnemen dan betekend dit een extra moment tussen de buigpunten: 

M 1/8 X (0.04 X 770 X 4.2) X 19.88~/ = 5175 Nm. 
WW 

2 2 
W = 1/6 X b X h = 1/6 X 7 X 200 
bovenflens 

a = M / Wbf 
W'W W'v•l 

2 
110 N/mm . 

3 
46667 mm 

2 
De totale spanning word nu 161 + 110 271 N/mm, een overschrijding 
van de vloeigrens ( o = 240 N/mrr.2) met 13%. 

e 

Deze benadering is wel wat erg pessimistisch irmners de maximaal over 
te brengen schuifkracht is 24 x (0.04 x 770 x 4.2) x 1.5 = 4657 N. 
Over een lengte van 4.2 meter bij een staalplaatdikte van 0.75 mm 
bedraagt de schuifspanning: 

T = 4657 / (4200 X 0.75) = 1.5 N/mm
2

. 
2 De toelaatbare schuifspanning in het schuim bcidraagt 12 Kg/cm, 

of 1.2 N/rnm2, de dikte van het schuim bedraagt 45 mm dus de aanwezige 
schuifspanning in het schuim is: 

T = 4657 / (4200 X 45) 
2 = 0~025 N/u1m .. 

Een verwaarloosbaar kleine waarde, een stabiliteitsverband in dwars
richting is overbodig. 
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4.6. Gr::vels. 

De langsgevels bestaan uit een verzinkt stalen profiel plaat WB 762/64, 
dit is een geprofileerde staalplaat met een hoogte van 64 mm een dikte 
van 0.91 mm en een brecdte v,.u1 762 mm. 

Wx 0= 24760 rnm3/r:1 1
, Ix= 920900 mm4/m'. 

Bij windaanval onder 30° wordt een gedeelte van de gevel zowel op wind
druk als zuiging belast, deze bedraagt (0.4 + 0.8) x 770 = 924 N/m2. 
De komponent van deze kracht loodrecht op de gevel bedraagt: 

0 = 924 X cos 300 = 800 N/m 2 . ·-w 

Het moment in de staalplaat bedraagt: 

MW= 1/8 x Q x 1 2 = 2647 Nm, de spanning a= M/W 

De doorbuiging bedraagt: 

5 
384 X 

Q X 1 4 

EI 
5 

384 
X 

800 X 4.02 X 4020 3 

210000 X 920900 

107 N/rnm 2 . 

= 14 JY,m. 

(= 0. 0035 X 1) 

De kolommen in de gevel hebben een lengte van 6790 mm en een uverstek 
van 600 mm zijn aan de voet ingeklemd en aan de gordingen verbonden 
door een rol ophanging. 
Het maximaal buigend moment bedraagt: 

M = 1/8 X Q X 1 2 = 1/8 X 800 X 4.2 X 67902 X 1.5 = 29046 Nm. 
w 

De spanning is nu: a= ~/Wx = 132 N/mm 2 . (profiel HE 160-A) 

Dit profiel wordt niet door de staalplaat tegen torsiekip gesteund, 
de kipspanning in deze situatie bedraagt: 

6 = 

l x h 6790 x 152 
= 716, dus 181 N/mm2 > a . . (ok) 

b X tf 160 X 9 

2 
369 

X 
Q X 1 4 

EI 
2 X 800 X 6.79 X 6790 3 

369 X 210000 X 16730000 

aanwezig 

2. 62 ;1l)l 

(= o.n~038 x l,ok) 



Door het toepassen van plaatliggers die enigermate het predikaat 
"optimaal" mogen dragen doordut ze zijn samengesteld met behulp van 
de cor;1puter ontstaan konsequenties ten aanzien Viln de montage. 
De gording voldoet. uitstel:end als dragencJ element, hct inkac,serings
vermogen is echter gering. 
Zo zal de ligger door eigcn gewicht zonder zijdelingsc steun weg
kippcn immccrs: 

2 2 
210000 2 'TI X E 'TT X 

N/mm 0 
431.52 

----- 11 
kip ;\ 

;\ berekend volgens: 

I /1112 X d X b3 I ~~_§2 55.62, 
1 

i -··--- ;\ = 
h/6 1508 iA 

I A b X d X 

M = 1/8 x q x 1
2 = 41544 Nm dus 

eg 
2 

o = M/W = 29.83 N/mm . 
eg 

De liggcr zal dus tijdens de montage gesteund mocten warden. 

431.5 

Bij ondersteuning in het midden zal de momentcn verdeling veranderen, 
het maximaal moment tgv ligger en dakplaten bedraagt bij de ondersteuning 
en in het veld achtereenvolgens: 

M - 1/8 X q X 1/2
2 = - 1/8 X 1617 X 12

2 = 29286 Nm 
0 

M 
V 

2 = 0.07 X q X 1/2 = 0.07 X 1617 X 12
2 = 16400 Nm 

0 
2 

21 N/mm , 

2 
o = 12 N/mm . 

2 
De kj_pspanning bedraagt nu 44 N/mm, er bestaat dus geen kipgevaar. 

De belasting op de hoofdligger bedraagt nu (e.g. gording + dakplaten) 

R = 0.375 x q X l = 7321.5 N. 

De hoofligger zal niet door eigen gewicht en deze belasting ki~pen, 
de kipspanning van het 1400/10/300/10 profiel bedraagt 33 N/mm , 
de spanning in de hoofdligger ten gevolge van eigen gewicht en puntlast 
gording + dakplaten (R) is 24 N/mm-. 
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De vorm van gordingon en liggers dient zodanig te zijn dat na montage 
het aanzicht estetisch acccptabel is. 
Gordingen en liggers zullcn door eigen gewicht en permanente belastig 
doorbuigen, door een zecg te geve~gelijk of grater dan deze te verwach
ten doorbui.ging zullen de gordingen en liggen; in aanzicht "recht" of 
iets opgebogen zijn. 
De doorbuiging van de gording bedraagt 33.64 mm, de zeeg dient dus 
bij voorkeur deze waarde tc hebben of indien nict mogelijk iets mecr. 
Door de rnidde?lste twee gordingen iet.s hoger ( 42 mm ) op de hoofdligger 
op te leggen is het afschot voor de hemelwaterafvoer verzekerd. 
Het overstek staat onder ecn hoek vanl0.6190 met de horizotaal omhoog 
of omlaag (theoretisch) door deze hock 0.0620 te vergroten (omhoog) of 
te verklcinen (omlaag) zal het overstf,k 8. 6 mm stijgen welke wac1.rde 
gelijk is aan de elastische doorbuiging na belasten zodat bij de over
stekken geen zecg aangebracht hoeft te warden. 
De hoofdligger zal 17.2 mm doorbuigen onder eigen gewicht en permanente 
belasting, een zeeg van deze grootte of meer is wenselijk. 
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6. Konklusie 

Het is mogelijk gebleken in een relatief korte tijd (6 maanden) 
een ontwerp te maken en de belangrijkste ber~k~ningen uit te voeren 
De in eerdc,re studies opgedane kennins en ervaring, vooral wat be
treft plaatliggers speelde in dit ontwerp een grote rol. 
De optimaliserings gec"lachte achter de computerprograrmna' s P("?2 en PP2 
blijkt ook nadelige kanten te hebben zoals bleek bij de montage bere
kening van de gordingen, wat overgens dit projekt niet minder inter
ressant maa.kte. 
Lange tijd is gezocht naar een benadering voor de berekening van de 
stalen dakplaten voor de meewerking als stabiliserend element. 
Het is jammer dat uiteindelijk een afzonderlijk stabiliteitsverband 
aangebracht moest warden bij gebrek aan voorschriften, juist omdat 
het gevoel zegt dat het stabiliteits verband waarschijnlijk nouwelijks 
aan bod zal kornen. 
Op een symposium van het staalbouwkundig genootschap op 21 januari 
is dit gemis aan voorschriften weer eens duidelijk naar voren gekomen 
zodat verwacht mag warden dat in ieder geval binnen enkele jar~n de 
voorschriften er zullen zijn. 
Het bouwen van maquettes voor windtunnel en enthescoop onderzoek was 
als praktische bezigheid bijzonder prettig terwijl door middel van deze 
maquettes een zeer goed inzicht in de ruimtelijke werking van het gebouw 
is verkregen. 
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Relatoscoop opnamen maquette 1:200 voor orienterende 
windtunnelproeven . 
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Relatoscoop opnamen maquette 1:100 
interieur. 



Relatoscoop opnamen maquette 1:100 
interieur . 
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Relatoscoop opnamen maquette 1:100 
geve l s. 
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Opnamen tijdens windtunnel proeven , 
de witte lijnen geven de weg van de zeepbellen aan. 
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Opname n tijde ns windtunnel proeve n, 
de witte lijnen geven de weg van de z eepbe llen aan. 

\ 
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