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Samenvatting

Doelstelling

Het grootste belang van het analyseren van een constructie is dat een constructeur gevoel krijgt voor
de krachtswerking in de constructie van een gebouw. Daardoor kan een constructeur bij het verder
ontwerpen van het gebouw snel inzien wat de gevolgen van een bepaalde ontwerpbeslissing voor de
constructie zijn.
Dit rapport behandelt een constructieve analyse van een ontwerp van een kantoortoren met een
gevelbuisconstructie, opgebouwd uit driehoeken van stalen buizen.
De geometrie en het constructiesysteem van de toren liggen vast, de krachtswerking in dat systeem
wordt geanalyseerd en in het ontwerp zit een aantal bijzondere punten, die om verdere analyse
vragen.

De doelstelling van het afstudeerproject luidt:

'Analyseren en dimensioneren van een ontwerp van een kantoorloren met een gevelbuisconstructie,
opgebouwd uit driehoeken van stalen buizen, rekening houdend met additionele krachten op de
gevelbuis als gevolg van enkele specifieke aspecten van dit ontwerp. '

Inleiding

Het onderwerp van het afstudeerproject is een ontwerp van een kantoortoren, wat uit een
prijsvraagontwerp voor de uitbreiding en renovatie van een bestaand kantoorpand is gehaald. Het
constructiesysteem van de toren is een gevelbuis. Het voordeel van een gevelbuisconstructie is dat
een relatief stijve oplossing is. Een voordeel van een gevelbuisconstructie opgebouwd uit driehoeken,
ten opzichte van een gevelbuis opgebouwd uit raamwerken, is dat er geen buigende momenten in de
driehoeken geïntroduceerd worden bij een horizontale belasting op het gebouw, er treedt geen 'shear
lag' op.

Ontwerp

De toren is een cilinder van 108 meter hoog (30 verdiepingen) met een verlopende diameter over de
hoogte. In het ontwerp is een atrium over de hoogte van het gebouw opgenomen. Dit atrium neemt
een kwart cirkel van elke verdieping in beslag en is per verdieping 5 graden gedraaid. Daardoor
ontstaat er een spiraalvormig atrium over de hoogte. Een ander opvallend element in het ontwerp is
de gevel. Deze bestaat uit een binnen- en een buitengevel. De stalen buizen van de
gevelbuisconstructie staan in de spouw van die gevel, met uitzondering van het geveldeel dat voor het
atrium staat. Dit deel van de gevelbuis staat namelijk buiten, doordat de buitengevel aan beide zijden
van het atrium het gebouw ingaat.

Voorontwerp

Met behulp van enkele handberekeningen is een maat voor de maximaal optredende staafkrachten
bepaald. De handberekeningen zijn gemaakt voor een vereenvoudigd model, zonder verlopende
diameter over de hoogte en zonder atrium. Deze berekeningen zijn van belang voor een constructeur
omdat daardoor een gevoel voor de werking van de constructie gekregen wordt, daardoor kan in een
ontwerpproces beter ontworpen worden. Een ander voordeel van een handberekening maken is de
mogelijkheid om een computerberekening van het gebouw te kunnen controleren op invoerfouten.

Computerberekening

In het eindige-elementen-programma ESA-Prima Win is een de gevelbuisconstructie ingevoerd met
de erop werkende belasting. Bij het bepalen van de windbelasting die op het gebouw werkt is
uitgegaan van NEN 6702, met een vormfactor van 0.7. Er zijn verschillende stappen gemaakt om tot
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het uiteindelijke model te komen. Eerst is een computerberekening gemaakt voor het vereenvoudigde
model uit de handberekeningen, om een vergelijking tussen de hand- en de computerberekening te
kunnen maken. Daarna is het model uitgebreid met de verlopende diameter over de hoogte en
vervolgens is ook het atrium toegevoegd. Verder zijn er in het model additionele krachten ten gevolge
van de verdraaiing van het atrium en een temperatuurverschil ingevoerd. De herkomst van deze twee
belastingen wordt hierna toegelicht.

Atrium

Er zijn drie oorzaken voor additionele krachten op de gevelbuis ten gevolge van het spiraalvormige
atrium:
1. De einden van de vloerliggers van de middenring, die niet rusten op een kolomas (langs het

atrium), worden ondersteund door een schuine kolom. Op deze vloerliggers staat vloerbelasting,
welke afgevoerd wordt naar de einden van de ligger. De puntlast ter plaatse van het atrium wordt
opgevangen door een kracht in de schuine kolom; een pendelstaaf (twee scharnieren aan de
uiteinden). De kracht in de schuine kolom heeft een horizontale component tot gevolg.

2. In de schuine kolommen, langs de boven- en onderkant van het atrium, wordt de kracht hoger per
verdieping naar beneden, omdat er op elke verdieping een verticale vloerbelasting bijkomt. Aan de
bovenkant worden de schuine kolommen onderbroken op de 8e, 1Seen op de 24e verdieping. Op
die verdiepingen worden de krachten uit de kolom op een kolomas en uit de schuine kolom
opgevangen door een springwerk, het springwerk kan alleen de verticale kracht opnemen. Wat
overblijft, van de kracht uit de schuine kolom die aankomt op een springwerk, is een horizontale
component in de vloer. Aan de onderkant worden de schuine kolommen onderbroken op de Se,
14e en op de 22e verdieping. De verticale kracht wordt op die verdiepingen opgevangen door een
verticale kolom op een kolomas. Ook hier blijft weer een horizontale component over, die door de
vloer naar de gevelbuis overgedragen wordt.

3. De springwerken aan de bovenkant van het atrium, op de 8e, 1Seen op de 24e verdieping, nemen
de verticale belasting op uit de kolommen erboven. Op hun beurt dragen de springwerken de
verticale belasting weer af: aan de ene kant aan de gevelbuis en aan de andere kant aan de
centrale kolom.

Temperatuurverschil

De gevel van het gebouw bestaat uit een thermische gevel aan de binnenkant van de gevelbuis en
een buitengevel aan de buitenkant van de gevelbuis, de staalconstructie is geplaatst in de
geconditioneerde spouw van deze dubbele gevel. Ter plaatse van het atrium gaat de buitengevel het
gebouw in, de staalconstructie staat dus buiten in het geveldeel vóór het atrium. Hierdoor ontstaat er
een temperatuurverschil in de staalconstructie.
Het temperatuurverschil loopt in een spiraalvorm naar boven over de toren, met het atrium mee.

Knoop

Aan het eind van het project is een principe-oplossing voor de knopen van de gevelbuis bedacht, die
voor alle knopen toepasbaar is. Dit ontwerp is gebaseerd op de knopen van een referentieproject: het
Swiss Re-gebouw in Londen. Er zijn enkele uitzonderingen waar de knoop aangepast moet worden:
de knopen langs het atrium en de knopen waar één van de 3 springwerken op aansluit.
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Analyse gev6ibLl5constiUC!le 1. introductie

1. Introductie

1.1. Inleiding

Via een prijsvraag is door een bedrijf gevraagd een ontwerp te maken voor een uitbreiding van hun
bestaande kantoorpand. Aronsohn r.i. bv heeft als constructeur in een ontwerpteam meegedaan aan
deze prijsvraag, het ontwerp van dat ontwerpteam wordt in dit afstudeerproject uitgebreid
geanalyseerd.
De uitbreiding van het bestaande kantoorpand wordt in het ontwerp gerealiseerd door het toevoegen
van een toren en een renovatie van het bestaande deel van het kantoorpand (figuur 1.1 en 1.2).
De toegevoegde toren wordt uit het prijsvraagontwerp gelicht en vormt het onderwerp van het
afstudeerproject.

/

figuur 1.1: bestaand kantoorpand. figuur 1.2: prijsvraagontwerp.

De toren is 108 meter hoog en heeft een verlopende diameter over de hoogte (figuur 1.3).

figuur 1.3: aanzichten nieuw ontwerp kantoorpand.

TUle ..Bouwkunce ..Construcnef Outwerpen
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2. Hoogbouw en gevelbuisconstructies

2.1. Hoogbouw

De trend van het streven van bedrijven naar hoge kantoorgebouwen heeft twee oorzaken. Als eerste
is de grondprijs door het ruimtegebrek in een stad enorm gestegen de laatste decennia, zodat
hoogbouw relatief goedkoper is dan laagbouw. In de tweede plaats en waarschijnlijk veel belangrijker:
hoogbouw is een statussymbool, hoe hoger het gebouw, hoe meer status voor het bedrijf dat in dat
gebouw gehuisvest is, en / of voor de stad waarin het gebouw staat. Een voorbeeld van zo'n
prestigegebouw zijn de Petronas towers in Kuala Lumpur (figuur 2.1), met een hoogte van 452 meter.
In de stad Kuala Lumpur is ruimte genoeg om te bouwen, en toch bouwt men daar één van de
hoogste gebouwen ter wereld. In de Petronas towers zelf staat ook nog ongeveer een kwart van de
ruimte leeg. Het gebouw moest opvallend zijn, indrukwekkend en het moest verwijzen naar de
tradities van het land. Zo was het heel erg belangrijk dat de cultuur van Maleisiê terug te vinden was in
de vorm. Tevens moest het gebouw een zodanige uitstraling naar de buitenwereld hebben dat het
gebouw in één adem met de stad Kuala Lumpur werd genoemd. Pelli (architect van de Petronas
towers) zegt hierover: 'De torens moeten niet lijken op iets wat al een keer is gemaakt. Het moet
kenmerkend zijn voor Kuala Lumpur en de torens worden in één adem genoemd met de stad. Je kunt
het vergelijken met de Eiffeltoren van Parijs' [1J.

figuur 2.1: Petronas towers, Kuala Lumpur.

J. Schiiiernans



2.2. Stabiliteitselementen

Aan alle (constructieve) ontwerpen voor een gebouw worden eisen gesteld wat betreft drie factoren:
sterkte, stabiliteit en stijfheid. Simpelweg, het gebouw mag niet instorten, omvallen of te veel
bewegen.
Bij hoogbouw is de horizontale kracht van de wind (windbelasting) de belangrijkste kracht waar
rekening mee dient te worden gehouden in het constructief ontwerp. Om weerstand te kunnen bieden
aan de windbelasting, dient het gebouw zowel stabiel te zijn als voldoende stijf.
Stabiliteit en stijfheid ontleent hoogbouw bijna altijd aan binnen- of buitenwanden, die om
bouwkundige redenen toch al nodig zijn en waarvan vrijwel zeker is dat ze gedurende de levensduur
van het gebouw niet hoeven te worden verplaatst. Leidingschachten, liftschachten en (wanden van)
trappenhuizen zijn bij uitstek geschikte elementen om een dubbelfunctie te vervullen in het
constructief ontwerp. Door deze voor verticaal transport benodigde bouwkundige voorzieningen te
bundelen, ontstaat een zogenaamde stabiliteitskern, die als een soort ruggengraat van het gebouw
functioneert. Een maximale efficiency ontstaat indien de leidingschachten, liftschachten en
trappenhuizen zodanig worden gerangschikt, dat er voor de stabiliteit en stijfheid van het gebouw
geen aanvullende constructieve voorzieningen nodig zijn.
Bij kantoortorens resulteert dit uitgangspunt min of meer automatisch in een centrale positie van de
stabiliteitskern in de plattegrond. Naarmate gebouwen hoger worden neemt echter ook de omvang
van de stabiliteitskern toe, niet alleen om meer transport mogelijk te maken, maar ook vanuit
constructief oogpunt, om te kunnen blijven voldoen aan de eisen aan de stabiliteit en stijfheid. Om bij
een grotere stabiliteitskern een gelijke verhouding tussen netto en bruto vloeroppervlak te realiseren,
moeten evenwel diepere kantoren worden gemaakt. In Nederland zijn volledig inpandige werkplekken
echter volstrekt taboe (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten). Elke werkplek dient over
een voorgeschreven hoeveelheid daglicht en een zekere mate van uitzicht te beschikken. Dit maakt
dat in Nederlandse kantoorgebouwen de afstand tussen de gevel en de stabiliteitskern in het
algemeen niet groter dan 9 meter is: 1.80 meter voor de gang en maximaal 7.20 meter (vaak 5.40
meter) voor de werkplekken [2].
Om bij hoge gebouwen toch aan de eisen aan stabiliteit en stijfheid te voldoen, wordt gebruik gemaakt
van alternatieve stabiliteitselementen, de belangrijkste stabiliteitselementen voor hoogbouw in staal
zijn (zie figuur 2.2) [3]:
1. wanden en kernen (figuur 2.2a);
2. raamwerken (figuur 2.2b);
3. vakwerken (figuur 2.2c);
4. outrigger constructie (figuur 2.2d);
5. gevelbuisconstructie (figuur 2.2e);
6. mega-constructie (figuur 2.2f).
De keuze voor één van deze stabiliteitselementen is projectafhankelijk en hangt af van:
1. De (on)mogelijkheden van de stabiliteitselementen voor toepassing bij een specifiek gebouw;
2. De kosten die de verschillende overgebleven mogelijkheden met zich meebrengen, om te voldoen

aan de stabiliteits- en stijfheidseisen;
3. Esthetische randvoorwaarden, in overleg met de architect.

Voor de constructie van de toren uit dit rapport is gekozen voor een gevelbuisconstructie. Bij
gevelbuisconstructies worden de stabiliteitswanden naar de gevel gebracht om daardoor de
doorsnede-eigenschappen van het gebouw te verbeteren.
De redenen, waarom in dit geval gekozen is voor een constructie van dit type, worden toegelicht in
§ 3.5., omdat daar enige kennis van het ontwerp voor noodzakelijk is.
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2.2a: wanden en kernen
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2.2b: raamwerken

2.2d: outrigger constructie

2.2c: vakwerken

2.2e: gevelbuisconstructie

figuur 2.2: stabiliteitselementen in staal.

2.2f: mega
constructie



2.3. Gevelbuisconstructie met diagonalen in gevel

De ideale gevelbuisconstructie heeft een dichte gevel (een echte buis dus), omdat in dat geval de
materiaalspanningen laag blijven en het geheel zeer sterk en stabiel is. Aangezien men natuurlijk wel
daglicht binnen wil en moet (om te voldoen aan de eisen aan de daglichttoetreding) hebben, is een
dichte gevel niet toepasbaar. In plaats daarvan ontwerpt men vaak een gevelbuisconstructie
opgebouwd uit stijlen en regels.
In het prijsvraagontwerp is de gevel echter opgebouwd uit diagonale staven. Dit is ook gedaan om
esthetische redenen (wensen architect), maar een gevel met alleen diagonalen heeft vooral
constructieve voordelen.
Het grote voordeel is dat er geen momenten (door momentvaste verbindingen) in de staven
geïntroduceerd worden. De diagonalen worden op trek en druk belast bij een horizontale belasting,
omdat de kracht via de stijfste weg afgevoerd wordt, en normaalkracht- vervormingen zijn kleiner dan
buigvervormingen. Staven belasten op normaalkracht is economischer in materiaalgebruik dan
wanneer er ook een moment opgenomen moet worden (figuur 2.3).
Een ander groot voordeel is dat deze constructie met minder materiaal stijver is dan een constructie
opgebouwd uit stijlen en regels. De oorzaak hiervan is dat een driehoek in zijn vlak stijf is, terwijl een
portaal bestaande uit twee stijlen en een regel de stijfheid moet halen uit de momentvaste
verbindingen (u1 is veel groter dan u2 in figuur 2.3).

u1
F

2.3a: horizontale kracht opgenomen door buiging.

u2
F #

2.3b: horizontale kracht opgenomen door trek en druk.

figuur 2.3: horizontale kracht op portaal en driehoek.

Doordat er geen momenten in de diagonalen aanwezig zijn, worden alle driehoeken op druk of trek
belast. Dit heeft als voordeel dat, ten opzichte van de rotatie-as, de driehoeken in de gevel lineair
aangesproken worden bij windbelasting. Dit heeft als consequentie dat er geen grotere krachten op
een driehoek staan, dan het moment gedeeld door de arm; er treden geen pieken op in de krachten,
en dus ook niet in de spanningen. Het materiaalgebruik is dus ook hier economischer.
Als constructieve elementen in de gevel niet-lineair aangesproken worden ten opzichte van de rotatie
as, bij horizontale belasting, wordt dat 'shear lag' genoemd.

Shear lag
In figuur 2.4 staat een rechthoekig gebouw met portalen (gebouw A). Om het moment t.g.v. de
horizontale kracht te verdelen over de kolommen in de gevel dient een deel van de belasting
overgedragen te worden naar de kolommen, die niet in de eindgevels staan. Dit kan alleen gebeuren
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door buigende momenten te introduceren in de kolommen (zie figuur 2.3a). De 'keuze' die het moment
heeft is tussen:
• lineair verdelen over alle kolommen, overdracht via buigende momenten;
• extra normaalkracht op de kolommen in de eindgevels.
In dat geval 'kiest' het moment de weg via de extra normaalkracht op de buitenste kolommen. De
reden waarom het moment via extra normaalkracht opgenomen zal worden, is dat bij dezelfde
belastingen, buigvervormingen vele malen groter zijn dan normaalkrachtvervormingen, en de kracht
gaat immers via de stijfste route.
In het geval dat de gevelbuis opgebouwd is uit diagonalen (gebouw B in figuur 2.4) heeft het moment
de volgende 'keuze': óf extra normaalkracht op de buitenste driehoeken, óf normaalkracht naar de
overige driehoeken. Aangezien de stijfheid van alle driehoeken, voor verticale krachten, gelijk is
(zelfde profieldoorsneden), zal de keuze vallen op het lineair aanspreken van de driehoeken.

gebouwA

+--WlNDplattegrond

Spanningsverdeling
aanzicht B-B

~,"~k
aanzicht A-A - ~

spanningsverde- ling
niet lineair

c
gebouwB

plattegrond

Spanningsverdeling
aanzicht C-C:

druk

spanningsverde
ling lineair

trek

druk

Spanningsverdeling
aanzicht D-D:

figuur 2.4: spanningsverdeling, met en zonder shear lag.

trek

druk



Analvse ceveloursconstrucue 3.0nt\vero

3. Ontwerp

In dit hoofdstuk wordt het ontwerp besproken. De uitleg gebeurt aan de hand van de volgende punten:
1. Opbouw van de toren;
2. Het atrium;
3. De draagstructuur.

3.1. Opbouw toren

De toren is 108 meter hoog, telt 30 verdiepingen en heeft een cirkelvormige doorsnede met
verlopende diameter over de hoogte. Er zit nog wel een opbouw boven de 108 meter (figuur 1.3),
maar die wordt in dit rapport niet meegenomen. De opbouw zou alleen maar meer rekenwerk met zich
meebrengen terwijl deze alleen architectonische en geen constructieve waarde heeft.
De diameter heeft op het maaiveld een grootte van 48 meter, op het breedste punt (op de 11e
verdieping) 52 meter en aan de top 40 meter (figuur 3.1). Het kenmerkende constructieprincipe van de
toren is een gevelbuisconstructie, welke is opgebouwd uit diagonale en horizontale stalen buizen. De
driehoeken die hierdoor ontstaan hebben een hoogte van 7.2 meter (twee verdiepingen). De omtrek
van de gevelbuis is per twee verdiepingen opgebouwd uit 18 driehoeken, dus 36 diagonalen.

108 m

3.2. Atrium

40m

48m

figuur 3.1: overzicht gevelbuis.

Over de hele hoogte van het gebouw is uit elke verdiepingsvloer een kwart cirkel weggelaten (figuur
3.2). De verdiepingsvloeren zijn t.o.v. elkaar per verdieping 5 graden gedraaid, zo ontstaat een
spiraalvormig atrium (figuur 3.3). Over de hele hoogte blijft een cirkelsegment, van de vloer, over van:
360 (=hele cirkel) - 90 (=atrium) -150 (30 verdiepingen * 5 graden) = 120 graden (figuur 3.4).
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figuur 3.2: atrium op willekeurige verdieping.

plaats van het
atrium op de 309
verdieping

verdraaiing van
het atrium over _----i~-"""":
de hoogte

plaats van het
atrium op de
eerste
verdieping

figuur 3.3: atrium, zichtpunt van onder naar boven.

over de hoogte
aanwezig cirkel
segment

120 graden

figuur 3.4: verdraaiing van het atrium over de hoogte.

3.3. Draagstructuur

Verticaal
De draagstructuur wordt in de eerste plaats gekenmerkt door de gevelbuis. Verdere constructieve
elementen zijn:
1. de middenring, bestaande uit liggers en kolommen;
2. twee liftschachten;
3. een centrale kolom.
Om de draagstructuur te verduidelijken wordt de plattegrond verdeeld in twee vloervelden: het
binnenste en het buitenste vloerveld.
Het buitenste vloerveld spant van de gevelbuis naar de liggers van de middenring, in § 3.4. wordt
aangegeven wat voor soort vloer het is en waarom die gekozen is.
Het binnenste vloerveld spant tussen radiale liggers, die van de kolommen van de middenring naar de
centrale kolom spannen (als de liggers een liftschacht snijden steunen de liggers daarop).
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De geschematiseerde draagstructuur staat afgebeeld in figuur 3.5.

overspanningsrichting
van de vloeren

centrale kolom
radiale ligger naar
centrale kolom

binnenste vloerveld

figuur 3.5: geschematiseerde draagstructuur.

Horizontaal
De gevelbuis verzorgt de stabiliteit van het gebouw, horizontale krachten dienen dus naar de
gevelbuis afgevoerd te worden: de diagonale en horizontale staven van de gevelbuis vormen over
twee verdiepingen een driehoek (hoogte: 7.2 meter), op de knooppunten worden de horizontale
krachten uit de vloeren ingeleid in de gevelbuis.
Omdat de driehoeken van de gevelbuis een hoogte hebben van 7.2 meter en de verdiepingen een
hoogte hebben van 3.6 meter, sluit de helft van de vloeren aan op het midden van een driehoek. De
vloeren, die op de helft van de driehoeken in de gevel aansluiten worden in het vervolg van het
verslag tussenvloeren genoemd. Horizontale krachten (bijvoorbeeld wind) op de tussenvloeren, gaan
via de liftschachten naar de vloeren, die wel aansluiten op de knopen in de gevel (figuur 3.6). Verticale
krachten uit deze tussenvloeren worden op halve hoogte van de driehoeken in de gevelbuis ingeleid.
De gevel spant tussen de vloerliggers van twee verdiepingen, en overspant dus 3.6 meter.
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Gevelaanzicht

vloer:sluitaanopeen
knoopvandegevelbuis

tussenvloer

vloer:sluitaanopeen
knoopvandegevelbuis

Doorsnede A-A knoop van deI )velb'" 1/2Fwind

.:
verdieping n+2

gevel ~
liftschacht

verdieping n+1:
tussenvloer

1/2Fwind

figuur 3.6: horizontale kracht op een tussenvloer.

3.4. Vloeren

3.4.1. Vloerkeuze

Voor het buitenste vloerveld is gekozen voor WING-vloeren (zie figuur 3.7). Deze vloer heeft als groot
voordeel dat er gemakkelijk leidingen (eventueel in twee richtingen) door te voeren zijn.
Een ander voordeel van dit type vloer is dat de cirkelvormige plattegrond relatief makkelijk te
realiseren is door elk vloerdeel tabs te laten toelopen.
Uit de belasting - overspanningsgrafiek voor WING-vloeren (bijlage A, figuur A.4) volgt de hoogte van
de vloer:
honderdek= 100 mmo
hbovendek= 320 mmo
Hierover komt een constructieve druklaag van 100 mm, voor het verzorgen van de stabiliteit (zie §
3.4.2.). De overspanning tussen de bovendekken bestaat uit een staalplaat, met daaroverheen de
constructieve druklaag.
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bovenaanzicht

A-A

sparingt.b.v. leidingen

3.

B .-------------, B

A
onderdek

staalplaat
constructievedruklaag
h = 100mmA

onderdekh = 100mm bovendekh = 320mm langskanaal
(kanaalplaat)

B - B 1 construct~ve druklaag 1

:J\. J\. ~J\. ~r\...~staalPlaat
bovendek._______r.- "" " = ~

~ 1 dwarskanaalt.b.v.

onderdek~ __ _;O:......L. --,O.....L..~__ --1! doorvoer leidingen

1 i
1 1

figuur 3.7: WING-vloer.

Voor het binnenste vloerveld is gekozen voor breedplaatvloeren, deze overspannen in tangentiêle
richting maximaal 8.2 meter (naast de middenring).

3.4.2. Schijfwerking vloeren

In dit rapport worden de vloeren niet gedimensioneerd, omdat hier de gevelbuis centraal staat. Het is
echter wel zinvol om een richting voor het dimensioneren van de vloervelden wat betreft schijfwerking
te geven. Dit wordt gedaan omdat in het voorgaande deel over de horizontale draagstructuur ervan
wordt uitgegaan dat de vloeren stijf zijn in hun vlak. Ook verder in dit rapport wordt hiervan uitgegaan.

Voor de dimensionering op schijfwerking van een vloer in het algemeen zou het volgende principe
gehanteerd kunnen worden:
Een vloer dient de krachten, die ontstaan door het overbrengen van horizontale belastingen, op te
kunnen nemen.
Als voorbeeld wordt het meest voorkomende systeem voor het verzorgen van de stabiliteit bekeken:
twee stabiliteitswanden in de eindgevel, met daartussen een als schijf werkende vloer (figuur 3.8.a).
Als er een horizontale belasting op het gebouw staat (wind), kunnen de dwarskrachten en
momentenlijn voor de vloer getekend worden (figuur 3.8.b).
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De gevonden momenten en dwarskrachten moeten door de vloer opgenomen te kunnen worden, als
de vloer als schijf dient te werken. Vaak zullen de spanningen in vloeren door de momenten en
dwarskrachten echter klein zijn (vanwege de grote afstand tot de zwaartelijn), anders zal er extra
wapening toegepast moeten worden (figuur 3.8.c geeft de twee meest voorkomende oplossingen).
Er moet wel op gelet worden dat alle mogelijk optredende krachten (momenten en dwarskrachten)
overgedragen kunnen worden van de ene vloerplaat naar de andere. Dit kan een probleem zijn bij
droge montage.

t !'~stabiliteits-vloe' _ ~ wand

t t t t t t t t t t t wind

figuur 3.8.a: vloer tussen stabiliteitselementen.

MrfÇ_:mm:_?S]-- rnomentenllin

Dt[zz?l- dwarskrachtenlijn

figuur 3.8.b: dwarskrachten- en momentenlijn.

I I I- ...._ ... - --- I
I
I

wapening

IIr wapening

figuur 3.8.c: benodigde wapening.

figuur 3.8: dimensioneren op schijfwerking.

Voorgaand principe kan toegepast worden in een verdere uitwerking (dimensionering) van de toren,
bij het controleren van de schijfwerking van de binnenste vloeren (breedplaatvloer) en van de
buitenste vloervelden (WING-vloer).

Het probleem van het overdragen van de optredende krachten van de ene plaat naar de andere wordt
bij breedplaatvloeren en WING-vloeren opgelost door wapening bij te leggen in de constructieve
druklaag.

Het binnenste en het buitenste vloerveld zijn stijve vlakken en tussen die vlakken zit geen speling,
daarom wordt het hele vloervlak in het vlak oneindig stijf aangenomen (ten opzichte van de rest van
de constructieve elementen).
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3.5. Keuze voor een gevelbuis

Voor de prijsvraag is een toren ontworpen, voor de constructie is gekozen voor een gevelbuis en wel
om de volgende redenen:
Als eerste verzorgt de gevelbuis de stabiliteit van het gebouw, een stabiliteitselement in de vorm van
een kern ligt hier niet voor de hand omdat de kern excentrisch belast zou worden door wind. Dit heeft
de volgende oorzaak: doordat het atrium als een spiraal door het gebouw loopt, is het niet mogelijk
een kern in het midden van het gebouw te plaatsen. De kern zal hoe dan ook moeten staan in het
gedeelte waar over de hele hoogte geen atrium aanwezig is (120 graden-gebied uit figuur 3.4). De
werklijn van de resultante van de windbelasting over de breedte van het gebouw gaat niet door het
zwaartepunt van de kern en grijpt daarom altijd excentrisch aan op de kern (figuur 3.9).

plaats van het
atrium op de
eerste ---....3~_,
verdieping

plaats van kern,
zwaartepunten
van aantal verd.
vallen erbinnen

plaats van het
atrium op de 308
verdieping

windbelasting

~

figuur 3.9: excentriciteit windbelasting.

Het tweede argument voor de keuze voor een gevelbuis is, dat de vloeren van de buitenste
vloervelden op de gevelbuis worden opgelegd. Hierdoor kan het verlopende atrium eenvoudig worden
gerealiseerd.

Verder speelt in dit verhaal de architect natuurlijk een belangrijke rol, omdat de keuze voor een
gevelbuis het uiterlijk van de toren aanzienlijk beïnvloedt.

De gevelbuis verzorgt de stabiliteit van de toren, de vervorming (in verband met de stijfheidseisen)
wordt tegengegaan doordat de stalen buizen in de gevel samenwerken met de vloeren, die op de
knooppunten van de driehoeken in de gevel aansluiten op de gevelbuis.

3.6. Knik gevelbuis ter plaatse van atrium

De kniklengte van de diagonalen van de gevelbuis is gelijk aan de lengte van de diagonalen van de
driehoeken; op de knooppunten van de driehoeken sluit een vloer aan, die als knikverkorter werkt. De
tussenvloeren kunnen geen horizontale kracht opnemen en steunen de diagonalen dus ook niet in
horizontale richting (hier wordt later, in bijlage 1.4. op teruggekomen).

Een consequentie van het atrium is, dat de kolommen van de gevelbuis ter plaatse van het atrium een
grote kniklengte hebben, omdat daar geen knikverkorters in de vorm van vloeren op de knooppunten
van de driehoeken in de gevel aansluiten.
In het ontwerp is hiervoor een voorziening opgenomen in de vorm van een horizontaal vakwerk in het
atrium, om de 7.2 meter. Dit vakwerk kan horizontale krachten opnemen en werkt om die reden als
knikverkorter (zie figuur 3.10).
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3.

figuur 3.10: knikverkorter atrium.

Door de aanwezigheid van dit horizontale vakwerk, dat alle horizontale krachten afdraagt naar de
verdiepingsvloer, wordt de hele cirkel als stijve schijf aangenomen in het vervolg van dit rapport.

3.7. Referentieproject: Swiss Re

In deze paragraaf wordt ingegaan op het Swiss Re gebouw in Londen, dat een aantal
overeenkomsten heeft met de toren uit dit afstudeerverslag. Er wordt op dit gebouw ingegaan omdat,
door de overeenkomsten in opbouw van de gebouwen, in dit verslag gebruik gemaakt wordt van
enkele resultaten van het ontwerp van het Swiss Re.

3.7.1. Architectuur

In het hartje van Londen staat vanaf begin 2004 een nieuw hoofdkantoor van Swiss Reinsurance
Company U.K. Itd [4]. Het is 195meter hoog en telt 40 verdiepingen. Over de hoogte verloopt de
diameter, evenals bij de toren uit dit verslag, de vorm van het Swiss Re wordt echter afgemaakt wat
betreft het verloop: het gebouw eindigt in een punt (figuur 3.11).
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Verder zijn er een aantal atria aanwezig, maar deze zijn lang niet zo groot als het atrium in de toren uit
dit verslag (kwart cirkel).

3.11.a: computeranimatie.

3.7.2. Constructie

3.11.b: Swiss Re in uitvoering.
figuur 3.11: Swiss Re.

Voor de constructie van het Swiss Re gebouw is eveneens gekozen voor een gevelbuisconstructie,
opgebouwd uit driehoeken. Deze constructie in staal staat helemaal in de spouw van de dubbele
gevel, bij de toren uit dit verslag staat de staalconstructie ter plaatse van het atrium buiten (zie §4.3.).
De draagstructuur bevat verder een middenring, opgebouwd uit pendelkolommen (kolom met aan
beide uiteinden een scharnier) en liggers, overeenkomstig met de toren uit dit verslag. De
overspanning van het buitenste vloerveld is echter gekozen in tangentiële richting, tussen radiale
liggers, die spannen van gevelbuis naar middenring (figuur 3.12).

overspanningsrichting
van de vloeren

centrale kolom

radiale ligger

kolom middenring

figuur 3.12: draagstructuur Swiss Re.

Voor deze gevelbuisconstructie is gebruik gemaakt van buizen met een diameter van 508 mm en een
wanddikte van 40 mmoIn dit rapport wordt van deze wetenschap een aantal malen gebruik gemaakt,
omdat in het rapport enkele aannames voor een profiel gedaan moeten worden. Bij die aannames is
het niet van belang dat het exacte toe te passen profiel wordt gebruikt, maar gaat het erom dat er een
profiel gebruikt wordt, met afmetingen die in de buurt liggen van het toe te passen profiel. Het exacte
toe te passen profiel wordt pas bepaald als alle optredende krachten bekend zijn (hoofdstuk 13).
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4. Specifieke problematiek

Er zal nu ingegaan worden op de specifieke problemen die dit ontwerp kent. Deze onderdelen hebben
invloed op de krachtswerking.
De specifieke problemen zijn:

1. Invloed atrium op de krachtswerking;
2. Uitbuigingsverschil tussen gevelbuis en liftschachten;
3. Temperatuurverschillen in de gevelbuisconstructie.

De verschillende problemen zullen hierna kort toegelicht worden.

4.1. Invloed atrium op de krachtswerking

Het atrium beïnvloedt de krachtswerking in die zin dat het gebouw niet meer symmetrisch belast wordt
en er additionele horizontale en verticale puntlasten op de gevelbuis geïntroduceerd worden.
Eerst wordt het atrium nader bekeken. Daarna wordt de herkomst van de extra punlasten ten gevolge
van de aanwezigheid van het atrium uitgelegd; de berekeningen daarvan komen in hoofdstuk 10 aan
bod.

In figuur 4.1 is een opengewerkt deel van de toren te zien.

vloerligger, van midden ring
naar centrale kolom

kolom middenring (op kolomas)

vloerligger middenring

vloerligger van middenring naar
centrale kolom, t.p.v. atrium

vloerrand, t.p.v. atrium, vloeren van
middenring naar gevelbuis

gevelbuis

figuur 4.1: onderdeel toren.
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Aangezien de afstand van de centrale kolom tot de gevelbuis te groot is om in één keer te
overspannen (minimaal 20 meter bovenaan, maximaal 26 meter op de 11e verdieping), wordt de
overspanning van de vloeren met 12 meter verkort door de middenring (straal = 12 meter). De
middenring wordt nu uit het gebouw gehaald, aan de hand daarvan wordt de invloed van het atrium
nader verklaard. Het atrium loopt als een spiraal over de hoogte van de toren en beslaat een kwart
cirkel.
Voor een verdere uitleg wordt onderscheid gemaakt tussen het gebouwdeel boven het spiraalvormige
atrium ('bovenkant atrium') en het gebouwdeel aan de onderkant van het atrium ('onderkant atrium',
figuur 4.2).

bovenkant
atrium

onderkant
atrium

I
I
I
\

\1L====;-p~~~===;;::=rr
figuur 4.2: middenring.

Het atrium draait per verdieping 5 graden, de middenring draait niet mee. De kolomassen van de
middenring liggen vanuit de centrale kolom om de 40 graden. Daarom liggen de vloerranden aan
beide zijden van het atrium, en daarmee ook de eindpunten van de vloerliggers van de middenring, op
bijna alle verdiepingen tussen twee opeenvolgende kolomassen (figuur 4.3). Na 7 verdiepingen,
waarvan het eind van de vloerligger van de middenring niet aansluit op een kolomas, sluit de
vloerrand van de 8e verdieping wel weer aan op een kolomas (8 * 5 = 40).

hoek tussen 2
kolomassen
= 40°

hoekverdraaiing
per verdieping
= 5°

eindpunt ligger
middenring, sluit
niet aan op kolomas

figuur 4.3: vloerliggers sluiten t.p.v. atrium niet aan op kolomas.
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Alle vloerliggers van de middenring zijn scharnierend opgelegd op de kolommen van de middenring.
De vloerbelasting uit die vloerliggers wordt daarom verdeeld over de twee uiteinden van die ligger.
Daardoor staat er ook een verticale puntlast op de einden van de vloerliggers ter plaatse van het
atrium (figuur 4.4).

I ~ puntlast

figuur 4.4: krachten op einden vloerliggers.

De vloerbelasting op het eind van de liggers ter plaatse van het atrium dient opgevangen te worden.
Dat is de reden waarom op elke verdieping de einden van de vloerliggers op die punten ondersteund
worden door schuine kolommen. Dit geldt zowel voor de liggers aan de bovenkant als voor de liggers
aan de onderkant van het atrium (figuur 4.5).

schuine kolom
tussen twee
verdiepingen aan
de onderkant van
het atrium ~

schuine kolom
tussen twee
verdiepingen aan
de bovenkant van
het atrium

figuur 4.5: schuine kolommen.
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Doordat de midden ring niet meedraait met het atrium en omdat die opgebouwd is uit rechte liggers,
liggen de schuine kolommen van kolomas naar kolomas in één vlak, deze staan ook onder dezelfde
hoek, en liggen dus op één rechte lijn. In figuur 4.6 zijn twee vlakken aangegeven (gestippelde lijnen),
de vetgedrukte liggers en (schuine) kolommen liggen in hetzelfde vlak.

vlak

figuur 4.6: liggers en (schuine) kolommen in hetzelfde vlak.

In figuur 4.1 is te zien dat de verticale kolomassen, aan de bovenkant van het spiraalvormige atrium,
niet dwars door het atrium naar het gebouwdeel aan de onderkant van het atrium lopen, maar daar
onderbroken worden. De kracht uit die kolommen moet echter wel aan de fundering afgedragen
worden. De verticale kracht uit de onderbroken kolomassen zou via de schuine kolommen naar de
fundering kunnen gaan. Een nadeel daarvan is dat de kracht in de schuine kolommen dan steeds
groter wordt, naar beneden toe.
Een manier om dat op te lossen is door de schuine kolommen onder de punten waar een kolomas een
schuine kolom snijdt, weg te laten (figuur 4.7):
• op de Se, 16e en op de 24e verdieping aan de bovenkant van het atrium.
• op de 6e, 14e en op de 22e verdieping aan de onderkant van het atrium.

figuur 4.7: onderbreken schuine kolommen.
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Het snijpunt van de schuine kolommen en de verticale kolommen, op de kolomassen, wordt
ondersteund in verticale richting. Dit gebeurt aan de bovenkant van het atrium in de vorm van een
springwerk: schuine kolommen, vier verdiepingen hoog (figuur 4.8). Onder de schuine kolom aan de
onderkant van het atrium vangt een kolomas de schuine kolommen erboven op (figuur 4.8).

kolomas

~ springwerk

figuur 4.8: ondersteuning kolomassen.

De schuine kolommen van het springwerk gaan, van het punt waar de kracht ingeleid wordt, enerzijds
naar de centrale kolom, anderzijds naar een knooppunt van de gevelbuis. Aan de onderkant van het
springwerk worden de centrale kolom en de gevelbuis verbonden door een trekstaaf. In figuur 4.9 is
het springwerk aangegeven, met een deel van de gevelbuis.

figuur 4.9: springwerk met aansluiting op gevelbuis.
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Er zijn twee oorzaken van horizontale krachten, die via de vloeren (schijven) op de gevelbuis terecht
komen:
1. Verticale kracht opgenomen door schuine kolom.
2. Ondersteuning schuine kolommen (zorgt tevens voor verticale puntlast op de gevelbuis § 4.1.3.).

4.1.1. Verticale kracht opgenomen door schuine kolom

De einden van de vloerliggers van de middenring, die niet eindigen op twee kolomassen, worden
(langs het atrium) ondersteund door een schuine kolom. Op deze vloerliggers staat vloerbelasting,
welke afgevoerd wordt naar de einden van de ligger. De puntlast ter plaatse van het atrium wordt
opgevangen door een kracht in de schuine kolom; een pendelstaaf (twee scharnieren aan de
uiteinden). De kracht in de schuine kolom heeft een horizontale component tot gevolg, om de
krachtendriehoek weer te sluiten, zie figuur 4.10 (afbeelding B). De verticale kracht uit de vloerligger
wordt niet verdeeld over kolom 1 en 2 in afbeelding A in figuur 4.10, omdat kolom 1 de verticale kracht
alleen aan de vloer, waar kolom 1 aan de bovenkant op aansluit, kan afgeven. De vloer is Uitzijn vlak
relatief buigslap en daarom is dat geen stijve weg voor het afdragen van de kracht. Kolom 2 wordt
belast op normaalkracht en de vloer op buiging Uit het vlak, in § 2.3. is reeds vermeld dat
buigvervormingen in het algemeen veel groter zijn dan normaalkrachtvervormingen. De kracht wordt
afgevoerd volgens de stijfste route.

vloerligger

horizontale \,
component
van verticale
kracht uit de
vloer

figuur 4.10: horizontale kracht uit verticale vloerbelasting.

4.1.2. Ondersteuning schuine kolommen

In de schuine kolommen, langs de boven- en onderkant van het atrium, wordt de kracht hoger per
verdieping naar beneden, omdat er op elke verdieping een verticale vloerbelasting bijkomt. Aan de
bovenkant worden de schuine kolommen onderbroken op de Se, 16e en op de 24e verdieping. Op die
verdiepingen worden de krachten uit de kolom op kolomas en uit de schuine kolom opgevangen door
een springwerk (figuur 4.9), het springwerk kan alleen de verticale kracht opnemen.

4-6



Wat overblijft, van de kracht uit de schuine kolom die aankomt op een springwerk, is een horizontale
component in de vloer, zie krachtenveelhoek in figuur 4.11.

2
kolom op
kolomas

kracht uit
/ kotom op

kolomaskracht in
spnngwerk ....._,.

~sPringwerk

horizontale
kracht in
vloer

figuur 4.11: opvangen krachten bovenzijde atrium.

Aan de onderkant worden de schuine kolommen onderbroken op de 6e, 14e en op de 22e verdieping.
De verticale kracht wordt op die verdiepingen opgevangen door een verticale kolom op een kolomas.
Ook hier blijft weer een horizontale component over, die alleen maar door de vloer naar de gevelbuis
overgedragen kan worden, zie figuur 4.12.

~kolomop
kolornas

2

kracht uit

kracht m f\ schuinekolom op~ kolom
kolomas

\
horizontale
kracht in
vloer

figuur 4.12: opvangen krachten onderzijde atrium.

4.1.3. Puntlast op gevelbuis

De springwerken aan de bovenkant van het atrium, op de Se, 16e en op de 24e verdieping, nemen de
verticale belasting op uit de kolommen erboven, zie § 4.1.2. Op hun beurt dragen de springwerken de
verticale belasting weer af: aan de ene kant aan de gevelbuis en aan de andere kant aan de centrale
kolom. Het vakwerk is opgebouwd uit twee diagonale buizen en één horizontale buis.
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Via de twee diagonalen komt de kracht aan de ene kant in de gevelbuis en aan de andere kant in de
centrale kolom. De horizontale staaf werkt als trekstaaf en neemt de horizontale krachten uit de
diagonalen op, het principe staat in figuur 4.13.

verticale kracht
~ op springwerk

geveI
buis

kracht in
diagonaal

figuur 4.13: verdeling kracht op springwerk.

4.2. Stijfheidsverschil tussen gevelbuis en liftschachten

centrale
kolom

kracht in
centrale
kolom

De twee liftschachten dienen enkel voor het overdragen van de horizontale krachten van de
tussenvloeren naar de vloeren die aansluiten op de knopen van de gevelbuis (vloeren met een even
verdiepingsnummer). De liftschachten kunnen gezien worden als een ingeklemde staaf, en hebben
een ander uitbuigingspatroon dan de gevelbuis (afbeelding A in figuur 4.14). Een gevolg van de
verschillende uitbuigingpatronen is, dat de tussenvloeren een buigend moment in de diagonalen van
de gevelbuis introduceren (afbeelding B in figuur 4.14). In hoeverre dit een probleem is wordt bekeken
in hoofdstuk 11.

Uitbuiging
liftschachten =
Uitbuiging
gevelbuis

1v 1v

A B
Uitbuiging
gevelbuis

v v1 1

vloer, sluit aan op
knoop gevelbuis

'\

diagonaal
gevelbuis momentenlijn,

t.g.v. kracht uit
tussenvloeruitbuigingslijn van

de gevelbuis:
opgebouwd uit
rechte lijnen

koppelingen
door vloeren

figuur 4.14: uitbuiging van de schachten en van de gevelbuis.
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4.3. Temperatuurverschil in de gevelbuisconstructie

De gevel van het gebouw bestaat uit een thermische gevel aan de binnenkant van de gevelbuis en
een buitengevel aan de buitenkant van de gevelbuis, de staalconstructie is geplaatst in de
geconditioneerde spouw van deze dubbele gevel. Ter plaatse van het atrium gaat de buitengevel het
gebouw in, de staalconstructie staat dus buiten in het geveldeel vóór het atrium (figuur 4.15). Hierdoor
ontstaat er een temperatuurverschil in de staalconstructie.
Het temperatuurverschil loopt in een spiraalvorm naar boven over de toren, met het atrium mee (zie
figuur 4.16). Door het uitzetten en krimpen van de staalconstructie ontstaan krachten en
verplaatsingen in de constructie, die een probleem kunnen zijn, hierop wordt ingegaan in hoofdstuk
12.

atrium

I
atrium I verdiepings-

vloer

I
thermische gevel

I
geconditioneerde

1 spouw

\--- I- I Y,/ -- \ '7--bC.09""
staalconstructie

buiten

verdiepings
vloer

-----1
I
I
I

figuur 4.15: detail van de gevelbuisconstructie.

figuur 4.16: spiraalvormig temperatuurverschil.
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5. Voorontwerp

5.1. Algemeen

Eén van de taken van een constructeur is om een maat voor de toe te passen profielen op te geven
(dimensioneren), die maat is minimaal nodig om te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan
sterkte en stijfheid. Dit zou kunnen gebeuren door de constructie in een eindig-elementen-programma
in te voeren en vervolgens het profiel net zolang aan te passen tot de maximale uitbuiging niet meer
overschreden wordt en de staafkrachten opneembaar zijn (iteratief). Een nadeel hiervan is dat in de
ontwerpfase het computermodel dan vaak opnieuw gemaakt of aangepast moet worden, omdat de
constructie nog niet definitief is. Een ander groot nadeel is dat de adviseur constructies geen gevoel
krijgt voor de krachtswerking in de constructie en daardoor ook minder goed kan meeontwerpen in
een ontwerpteam. Een laatste nadeel, van uitsluitend een computerberekening maken is, dat er niet
gecontroleerd kan worden of er onregelmatigheden (invoerfouten) in het computermodel zitten.
Het is dus in alle gevallen beter om ook een hand berekening te maken.

In het algemeen wordt er bij het dimensioneren van een constructie, opgebouwd uit een groep
dezelfde constructieve elementen, als volgt te werk gegaan:
De maximale kracht in een element wordt berekend, vervolgens wordt voor die kracht één element
gedimensioneerd. Alle overige elementen krijgen dezelfde dimensies. Daarna wordt geanalyseerd of
de verplaatsingen binnen de gestelde eisen blijven.
Voorgaande benadering gaat ervan uit dat op alle elementen ongeveer dezelfde belasting rust.
In dit hoofdstuk, het voorontwerp, worden een aantal handberekeningen gemaakt om tot een
(benadering van de) maximale staafkracht te komen, zonder hulp van de computer, om de genoemde
3 redenen.

Voor de handberekeningen in dit hoofdstuk is uitgegaan van een vereenvoudigd model: een
cilindervormige constructie, met een constante diameter van 48 meter, zonder atrium. Deze
vereenvoudigingen zijn gedaan om de berekeningen eenvoudiger te maken, wel met de aanname dat
er geen andere krachtsverdeling optreedt dan in de werkelijke geometrie.

Voor de aanname van de diameter voor het cilindrisch model geldt als uitgangspunt dat de
staafkrachten enigszins in de buurt moeten liggen van het later in te voeren model met de werkelijke
geometrie uit het ontwerp:
Ten eerste ligt de gekozen diameter (48000 mm) in de buurt van de gemiddelde diameter van de
geometrie met verlopende diameter over de hoogte (exact gemiddelde: 48821 mm).
Een tweede reden voor de aanname van 48 meter is dat de krachtsverdeling van het windmoment
hetzelfde blijft als in de werkelijke geometrie, omdat bij die geometrie de diameter ook 48 meter is op
de begane grond. De verdeling van het windmoment over de diagonalen van de gevelbuis hangt
namelijk af van de afstand van de gevel tot de zwaartelijnen van de plattegrond.
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Aanname geometrie voor de handberekening (figuur 5.1):
Diameter gevelbuisconstructie: 48 m (constant over de hoogte).
Hoogte gevelbuisconstructie: 108 m.

108 m

figuur 5.1: vereenvoudigde gevelbuis.

48 m

In de volgende paragrafen worden de staafkrachten bepaald, met behulp van handberekeningen, voor
de volgende belastinggevallen:
1. Permanente belasting uit de vloeren (§ 5.2.);
2. Permanente belasting uit de gevel en staalconstructie (§ 5.3.);
3. Veranderlijke belasting uit de vloeren (§ 5.4.);
4. Windbelasting (§ 5.5.).

Voor het bepalen van de maximale staafkracht dient de meest ongunstige combinatie, wat betreft de
veranderlijke belasting, op de constructie geplaatst te worden.
De meest ongunstige combinaties, die volgens NEN 6702 in rekening moeten worden gebracht, zijn:

1.2" permanente belasting + 1.5" veranderlijke belasting op één vloer + 1.5 .•momentane
veranderlijke belasting op de overige vloeren + 1.5 .•momentane windbelasting (= 0, want de
momentaanfactor 4J = 0)

1.2 .•permanente belasting + 1.5 .•momentane veranderlijke belasting op alle vloeren + 1.5 .•extreme
windbelasting

Bij beide combinaties wordt 1.2 .•permanente belasting in rekening gebracht en op 29 verdiepingen
1.5" momentane veranderlijke vloerbelasting (met 4J = 0.5).
Het verschil tussen de twee combinaties is: of op één verdieping 1.5 .•veranderlijke vloerbelasting of
op het hele gebouw 1.5 .•extreme windbelasting.
In dit geval is de combinatie met 1.5 .•extreme windbelasting maatgevend (ongunstigst). Dit wordt
bewezen als de veranderlijke vloerbelasting en windbelasting bekeken worden.

5.2. Permanente belasting uit de vloeren

Belasting:
WING-vloer 100-320 (bijlage A, tabel A.1)
constructieve druklaag: 0.100 .•24 =
afwerklaag en plafond:
Grep =

4.27 kN/m2

2.4 kN/m2

1.0 kN/m2 +
7.6 kN/m2
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De diameter van de vereenvoudigde gevelbuis is 48 meter, de diameter van de middenring 24 meter.
De helft van de overspanning van het buitenste vloerveld gaat naar de gevelbuis, de andere helft van
dat vloerveld gaat naar de middenring. Daarmee wordt het vloeroppervlak, dat rust op de gevelbuis:
TT * (straal gevelbuis)2 - TT * (straal oppervlak dat niet op de gevelbuis rust)", zie figuur 5.2.
TT * 242 - TT * 182 = 792 m2.

middenring

buitenste
vloerveld

24m

figuur 5.2: vloeroppervlak op de gevelbuis.

Totale belasting op de toppen van de driehoeken van de begane grond naar de tweede verdieping:
(aantal verdiepingen) * (vloeroppervlak per verdieping) * (permanente vloerbelasting):
30 * 792 * 7.6 = 180576 kNo

Dit is de totale kracht op de onderste driehoeken, de gevel bestaat per verdieping uit 18 driehoeken
en dus 36 staven. Dus per staaf: Fperm;rep = 180576/36 = 5016 kN (druk), deze kracht staat verticaal
op de diagonale staven.

De hoek die deze kracht maakt met de diagonalen is:
tan(x) = (8.335 * 0.5) / 7.2, hieruit volgt: x = 59.9° (figuur 5.3).

plattegrond :J:IB.335m I

0.5* 8.335

figuur 5.3: hoek die de kracht maakt met de staven.

Doordat de staven diagonaal staan wordt de staafkracht: Fperm; rep = 5016/ sin(59.9°) = 5798 kN (druk).
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5.

5.3. Permanente belasting uit de gevel en de staalconstructie

Gevel
De gevel wordt opgebouwd uit 2 lagen glas, stel de dikte van de dubbele gevel (in hoofdstuk 12 wordt
hier op teruggekomen) totaal 24 mmo De belasting uit de gevel wordt dan:
0.024 * 25 (volumegewicht glas) = 0.6 kN/m2.

De cilinder is opgebouwd uit rechte lijnen (figuur 5.4), de omtrek is: 18 * 8.335 = 150.03 m.

De gevel van de eerste twee verdiepingen staat rechtstreeks op de fundering. De totale belasting op
de onderste staven: omtrek * (hoogte - onderste twee verdiepingen) * belasting:
150.03 * (108 - 7.2) * 0.6 = 9074 kNo

Staalconstructie
Belasting:
Aanname doorsnede buizen: 40000 mm2, uit referentieproject Swiss Re (§ 3.7.2.).
Dit betekent voor de belasting: 0.04 * 78500 (gewicht van staal in kN/m3) = 3.1 kN/m.

• uit de diagonale staven:
Bij het bekijken van de kracht 6p de onderste staven wordt het eigen gewicht van de onderste 2
verdiepingen weggelaten (deze staan rechtstreeks op de fundering). De totale belasting uit de
diagonale staven: (aantal verdiepingen van 7.2 meter hoog) * (aantal staven per verdieping van 7.2 m
hoog) * (lengte van de staven, zie figuur 5.3) * belasting:
14 * 36 * 8.335 * 3.1 = 13023 kNo

• uit de horizontale staven: (aantal verdiepingen) * (omtrek van een verdieping) * belasting:
30 * 150.03 * 3.1 = 13953 kNo

Voor de totale kracht op de onderste driehoeken geldt:
F gev + staal; totaal = F gevel + F staal; diagonaal + F staal; horizontaal = 9074 + 13023 + 13953 = 36050 kN.

Dit betekent per staaf: Fgev + staal; rep = 36050/36 (= aantal staven) = 1001.39 kN (verticaal).
Doordat de staven diagonaal staan wordt de staafkracht: Fgev + staal; rep = 1001.39/ sin(59.9°) =
1157.5 kN (druk).

5.4. Veranderlijke belasting uit de vloeren

De veranderlijke vloerbelasting voor kantoorgebouwen is 4.0 kN/m2, met momentaanfactor lV = 0.5.
De momentane veranderlijke vloerbelasting wordt:
Qrep = 4.0 * 0.5 = 2.0 kN/m2.

De variabele belasting op het dak wordt gesteld op 1.0 kN/m2, maar in de belastingcombinatie valt
deze belasting weg, want de momentaanfactor lV = o.

De totale belasting op de onderste staven wordt dan: (aantal verdiepingen - 1 voor het dak) *
(vloeroppervlak per verdieping) * (momentane veranderlijke vloerbelasting):
29 * 792 * 4.0 * 0.5 = 45936 kNo

Dit is de totale kracht op de onderste verdieping. Dus per staaf: Fverand; rep = 45936/36 = 1276.0 kN
(verticaal).
Doordat de staven diagonaal staan wordt de staafkracht: Fverand; rep = 1276.0/ sin(59.9°) = 1474.9 kN
(druk).

De extra staafkracht die er op een staaf bij zou komen, als de belastingcombinatie met
1.5 * veranderlijke belasting op een vloer genomen zou worden, is:
Fverand; rep = (792 * 4.0 * 0.5 (= 1 - lV)) / 36 = 44.0 kN, verticaal.
Diagonaal: Fverand; rep = 44.0 / sin(59.9°) = 50.9 kNo

TUle - Bouwkunde - Constructief Onrweroen .J SchH~ernans



5. Voorcntwer»

Conclusie maatgevende belasting combinatie
Als uit de windbelasting een maximale staafkracht volgt, die groter is dan 50.9 kN, is de aanname uit §
5.1., dat de combinatie met 1.5 * extreme windbelasting maatgevend is, juist.

5.5.Windbelasting algemeen

Windbelasting is een horizontale belasting op een gebouw, door deze horizontale belasting wordt het
gebouw belast door een moment en een dwarskracht. Het stabiliteitselement van de toren is de
gevelbuis, de maximale staafkracht ten gevolge van de windbelasting bevindt zich onderin de
gevelbuis, omdat daar de totale dwarskracht en het totale moment op het gebouw maximaal zijn. Om
de staafkracht te bepalen is een splitsing gemaakt in een staafkracht ten gevolge van het moment en
ten gevolge van de dwarskracht.

De volgende krachten worden berekend:
Als eerste worden de verticale reacties op de begane grond uitgerekend (§ 5.6.), om te komen tot een
vergelijking met de computerberekening, wat betreft de aanname dat er geen 'shear lag' optreedt (FA;

wind; rep in figuur 5.4). De reden waarom dit gedaan wordt is omdat daarna de staafkrachten ten gevolge
van het moment berekend worden, waarbij wel bekend moet zijn of er 'shear lag' optreedt of niet.
Vervolgens worden staafkrachten bepaald ten gevolge van het moment (§ 5.7.1.), dit wordt gedaan
door de verticale kracht óp de driehoeken van begane grond naar tweede verdieping te bepalen (Fs;
wind; rep in figuur 5.4).
Als laatste (§ 5.7.2.) worden de staafkrachten ten gevolge van de dwarskracht bepaald (Fe;wind; rep in
figuur 5.4).
Om tot een totale staafkracht t.g.v. windbelasting te komen worden de staafkrachten ten gevolge van
het moment en de dwarskracht bij elkaar opgeteld.

FB; wind; rep

2e verdieping
Fe; wind; rep

==

BG

Voor het bepalen van de windbelasting is in eerste instantie uitgegaan van de maximale windbelasting
op het gebouw volgens NEN 6702. Deze maximale windbelasting is over de hoogte van de toren
constant aangenomen. Een reêler model van de werkelijk optredende windbelasting wordt later
bepaald (hoofdstuk 9), maar dat model zou de handberekeningen te ingewikkeld maken.
De geometrie van het gebouw is niet identiek in twee richtingen (zie plattegrond in figuur 5.5), toch
wordt de wind slechts in één richting bekeken, in x-richting. De redenen hiervoor zijn dat het in eerste
instantie gaat om de methode van berekenen, verder zit er slechts een kleine afwijking in de
geometrie in de x- en y-richting. Als de waarden van de handberekening voor de staafkrachten bij
wind in de x-richting te vergelijken zijn met de waarden uit de computerberekening, mogen we voor
het bepalen van de maximale staafkraehten ten gevolge van wind in de y-richting ook rechtstreeks
uitgaan van de waarden uit de computerberekening.
In het uiteindelijke model (hoofdstuk 13) wordt de wind wel in twee richtingen meegenomen.



5.

5.5.1. Bepaling windbelasting volgens NEN 6702 [5]

De algemene formule voor de windbelasting luidt:
Prep= Cdim* Cindex* Ceq* CP1 * Pw ( [5], art. 8.6.1.3)

Met:
Cdim= 0.87
Pw= 1.50 kN/m2

Cindex=Ct= 0.7
Ceq= 1
CP1 = 1.2

( [5], art. 8.6.3)
( [5], art. 8.6.2)
(bijlage B)
(zie [5], art. 8.6.5.)
(veilige aanname, blijkt uit navraag bij Aronsohn r.i.)

Prep= 1.1 kN/m2

De totale horizontale kracht per twee verdiepingen is: diameter * hoogte * windbelasting:
48 * 7.2 * 1.1 = 379.2 kNo

5.6. Verticale reactiekrachten

Bij het bepalen van de grootte van de verticale kracht ten gevolge van het moment door de
windbelasting, wordt geen rekening gehouden met 'shear lag', de reden hiervan is dat er geen
momenten in de diagonalen optreden, zoals al eerder in dit verslag is vermeld (§ 2.3.). Om dit te
bewijzen worden de reactiekrachten bepaald (FA; wind;repin figuur 5.4) en later in dit verslag (§ 7.1.)
vergeleken met het computermodel.

Het wind moment aan de voet van de ingeklemde staaf heeft een grootte van:
Mrep= 379.2 * 7.2*(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) + (379.2/2 (= dak)) * 108 = 307152
kNm.

Het maximale moment wordt opgenomen door de sneden zoals ze te zien zijn in figuur 5.5. De
verticale reactie kracht in de steunpunten aan het eind van elke snede kan nu bepaald worden met:

(M * y) 1 I = o (1)
Met:
I = 'i.y2 * Asteunpunt= y2totaal* Asteunpunt
Asteunpunt= oppervlak van een steunpunt, deze is voor alle steunpunten gelijk (figuur 5.5).
y = de afstand van het zwaartepunt van de verschillende elementen tot de zwaartelijn (figuur 5.5).
o = FA; wind;rep1Asteunpunt (2)
FA;wind;rep= de reactie krachten in de verschillende steunpunten aan het eind van de sneden (figuur
5.5).
Als de formule (2) in formule (1) ingevuld wordt, wordt de uitdrukking voor de reactiekrachten in de
sneden:

FA; wind;rep= (M * y) I/totaal
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Om de y-as (figuur 5.6):

Snede 1:
Snede 2:
Snede 3:
Snede 4:
Snede 5:
Totaal:

figuur 5.5: sneden, t.b.v. verdeling van het moment.

2 * 24.002
2 * 2 * 22.502
2 * 2 * 18.402
2 * 2 * 12.002
2 * 2 * 4.202 +
5177.8 mZ

Verticale reacties op de begane grond:

Reactiekrachten op de begane grond, met wind in de x-richting, FA; wind; rep:

Snede 1: (307152 * 24) / 5177.8
Snede 2: (307152 * 22.50) / 5177.8
Snede 3: (307152 * 18.40) / 5177.8
Snede 4: (307152 * 12.00) / 5177.8
Snede 5: (307152 * 4.20) / 5177.8

= 1423.7 kN
= 1334.7 kN
=1091.5kN
=711.9kN
= 249.1 kN

5.7. Staafkrachten ten gevolge van de wind belasting

De maximale staafkracht bevindt zich in één van de staven, van de begane grond naar de tweede
verdieping. Om de maximale staafkracht te vinden wordt elke driehoek van begane grond naar de
tweede verdieping geanalyseerd. Met behulp van een handberekening worden alleen de
staafkrachten ten gevolge van de windbelasting in x-richting bekeken.

J. Schi!if~rnans
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De plattegrond is opgebouwd uit twee symmetrische helften, waarvan er één uitgewerkt wordt. In het
totaal worden 9 driehoeken (18 staven), van begane grond naar tweede verdieping bekeken (figuur
5.6).

2e verdieping Y-as

wind belasting
~

driehoek: staven:
1 1 + 2
2 3+4
3 5+6
4 7+8
5 9 + 10
6 11 + 12
7 13 + 14
8 15 + 16
9 17 + 18

figuur 5.6: driehoeks- en staafnummers.

5.7.1. Staafkrachten ten gevolge van het moment door de wind belasting

De staafkrachten ten gevolge van het moment, door de windbelasting, kunnen bepaald worden door
het gebouw op de 28 verdieping in te klemmen en het moment te verdelen over de toppen van de
driehoeken (FB; wind; rep in figuur 5.4), van begane grond naar 2e verdieping, die dan als steunpunten
gezien worden. Bij deze reactiekracht, die tegengesteld als actiekracht op de driehoeken staat, moet
de kracht ten gevolge van het moment door windbelasting op de 2e verdieping nog opgeteld worden.
Als de totale kracht op alle toppen van de driehoeken bepaald is, kunnen de staafkrachten berekend
worden. Het verdelen van het moment gebeurt op dezelfde manier als bij het bepalen van de
reactiekrachten (§ 5.6.).

Wind in de x-richting:

Het windmoment op de 2e verdieping als deze ingeklemd is:
Mrep= 379.2 * 7.2*(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) + 189.6 * 100.8 = 267564 kNm.

Voor het verdelen van het moment over de toppen van de driehoeken is ltotaal om de y-as op de
tweede verdieping nodig (figuur 5.7):

Y
2 _
totaal - Snede 1:

Snede 1:
Snede 1:
Snede 1:
Totaal:

2 * 2 * 23.642

2*2*20.782

2 * 2 * 15.432

2*2*8.212+
5184.6 mZ
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figuur 5.7: afstanden toppen driehoeken tot neutrale lijn.

De verticale reactiekrachten in de verschillende sneden volgen uit:

Snede 1: (267564*23.64)/5184.6)
Snede 2: (267564*20.78)/5184.6)
Snede 3: (267564*15.43)/5184.6)
Snede 4: (267564*8.21)/5184.6)

= 1220.0 kN
= 1072.4 kN
= 796.3 kN
= 423.7 kN

Resterend moment: 379.2 * 7.2 = 2730 kNm (horizontale kracht op de tweede verdieping).
Verdelen over de fictieve steunpunten:

Snede 1: (2730 * 23.64) / 5184.6) = 12.4 kN
Snede 2: (2730 * 20.78) / 5184.6) = 10.9 kN
Snede 3: (2730 * 15.43) / 5184.6) = 8.1 kN
Snede 4: (2730 * 8.21) / 5184.6) = 4.3 kN
De krachten uit het resterend moment optellen bij de reactiekrachten uit de inklemming op de tweede
verdieping, geeft de volgende verticale krachten op de toppen van de driehoeken, FB;wind; rep:

Snede 1: 1232.4 kN
Snede 2: 1083.3 kN
Snede 3: 804.4 kN
Snede 4: 428.0 kN



De krachten in de staven (nummering volgens figuur 5.6), die hieruit voortkomen staan in tabel 5.1.

1: (-1232.4{2) I sin(59.9°) =
-712.2 (druk)

3 5: (-8Ó4·.4/2) / sin(59.9°)=
-464.9 (druk)

6: -464.9 (druk)

9

tabel 5.1: staafkracht t.g.v. Fe;wind; rep'

Zonder nu naar de staafkracht ten gevolge van dwarskracht te kijken, is de conclusie gerechtvaardigd
dat de maatgevende belastingcombinatie de combinatie met 1.5 * extreme windbelasting is. Ten
gevolge van dwarskracht komt namelijk bij de helft van de drukstaven, zoals ze hierboven staan, een
kracht bij, van de andere helft van de drukstaven gaat een kracht af. Dan is in te zien dat de maximale
extra staafkracht ten gevolge van de windbelasting boven 50.9 kN, t.g.v. de extreme veranderlijke
vloerbelasting op één vloer, uitkomt.

Uit de dwarskracht volgt een additionele axiale staafkracht. Om met behulp van een handberekening
tot een waarde voor de horizontale kracht, die op de top van een driehoek werkt (Fe;wind; rep in figuur
5.6), te komen, wordt in de volgende paragraaf een methode afgeleid.

.J Schiiiemans



5.7.2. Gesloten buis analogie (buis-methode)

5.

Het dwarskrachtenverloop wordt bij deze methode vergeleken met dat van een buisprofiel.
De staafkrachten kunnen bepaald worden door middel van de algemene formule voor de
dwarskrachtspanningsverdeling in een buis (figuur 5.8) [6]:
T=(V*S)/(2*'t'*I) (1)
Hierin is:
V = de totale dwarskracht aan de voet van de geschematiseerde ingeklemde staaf
S = het statisch moment om de neutrale as, van het afgeschoven deel van de doorsnede
t = de wanddikte
I = traagheidsmoment

_---_~bUiS

~

dwarskrachtspannings
verdeling in buiswand
t.g.v. kracht F

figuur 5.8: dwarskrachtspanningsverdeling in een buis.

Met de volgende formules:
S=A*'iy
I = A * 'i (Ytotaal)2
waarin:
A = oppervlak van de doorsnede van twee diagonalen die op een top van een driehoek samenkomen.
y = afstand van de steunpunten tot de neutrale as.
wordt formule (1):

T= (V * 'i y) / (2 * t * 'i (Ytotaal)2) (2)

Met behulp van deze formule kan de spanningsverdeling in de doorsnede bepaald worden. Om nu tot
een kracht in een bepaald punt (in dit geval de top van een driehoek van begane grond naar tweede
verdieping) te komen moet de gevonden spanningsverdeling vermenigvuldigd worden met een
oppervlak, dat toegeschreven wordt aan het punt, waarvan de kracht bepaald wordt. Voor het bepalen
van een oppervlak, dat toegeschreven wordt aan een punt, is een wanddikte nodig. In de
gevelbuisconstructie kan van een reêle wanddikte niet gesproken worden, omdat de wand is
opgebouwd uit diagonale staven (in tegenstelling tot een dichte, echte, buis). In dit geval wordt een
fictieve wanddikte 't' gebruikt.
Het oppervlak wordt verkregen door de fictieve wanddikte te vermenigvuldigen met de afstand tussen
twee punten. Door spanningen toe te wijzen aan punten heeft de spanningsverdeling geen vloeiend
verloop, maar is opgebouwd uit spanningsintervallen.
Hiermee wordt de kracht op een top van een driehoek van begane grond naar de tweede verdieping:
Fc;wind; rep = T * L * 't'
met:
L = de lengte tussen twee toppen (omdat in dit geval de h.o.h.-afstand, tussen de toppen van de
driehoeken, constant is).
Verder vullen we voor T formule (2) in.
Hiermee wordt de kracht:

Fe;wind; rep = (V * I y) I (2 * I (Ytotaal)2) • L
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De krachten op de tweede verdieping (dus de bovenkant van de onderste driehoeken) worden
berekend, met wind in de x-richting:

De totale dwarskracht die op de tweede verdieping overgebracht moet worden heeft een grootte van:
V = 7.2 * 48 * 14.5 = 5512 kN (figuur 5.9).

~ Windbelasting
(q-Iast) Totale windbelasting

= 5512 kN
2e verdieping --, •..•••~---

figuur 5.9: de over te brengen dwarskracht.

Voor de statische momenten van de verschillende afgeschoven gedeelten geldt (figuur 5.10):
81: r y = 2 * 23.64 = 47.28 m
82:ry=81+2*20.78 =88.84m
83: r y = 82 + 2 * 15.43 = 119.70 m
84:ry=83+2*8.21 =136.12m

Eerder in het verslag is voor de 2e verdieping r(Ytotaal)2bepaald: 5184.6 m2 (= r(Ytotaal)2om de x-as
BG).

In de fictieve wanddelen werken de volgende spanninaen (figuur 5.10) volgens formule (2):
W1: T = (5512 * 47.28) / (2 * 't' 5184.6) = 25.13 kN/(m~ * 't')
W2: T = (5512 * 88.84) / (2 * 't' 5184.6) = 47.23 kN/(m2 * 't')
W3: T = (5512 * 119.70) / (2 * 't' 5184.6) = 63.63 kN/(m2 * 't')
W4: T = (5512 * 136.12) / (2 * 't' 5184.6) = 72.36 kN/(m2 * 't')

Y-as

2e verdie
ping

figuur 5.10: spanningsintervallen 2e verdieping.
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De afstand tussen twee steunpunten is 8.335 meter (halve afstand = 8.335/2 = 4.1675).
De krachten uit de verschillende wanddelen op de driehoeken kunnen nu berekend worden:

driehoek 1: FC;wind;rep = (4.1675 * 0 = 0 kN) + 4.1675 * 25.13 =104.73 kN
driehoek 2: FC;wind;rep = 4.1675 * 25.13 = 104.73 kN + 4.1675 * 47.23 = 196.83 kN
driehoek 3: FC;wind;rep = 4.1675 * 47.23 = 196.83 kN + 4.1675 * 63.63 = 265.18 kN
driehoek 4: FC;wind;rep = 4.1675 * 63.63 = 265.18 kN + 4.1675 * 72.36 = 301.56 kN
driehoek 5: Fe.wind; rep = 4.1675 * 72.36 = 301.56 kN + 4.1675 * 72.36 = 301.56 kN

Deze krachten werken in de richtingen zoals ze in figuur 5.11 staan aangegeven.

----------- ---------------------------------------------------------------1

topctiehoek 1

./ 2e verdieping

104.73~\

196.83~'\l

104.73_..;;,.~

265.18

top driehoek5

/
~~

301.56 301.56

I /": <~/i00

._-}---
-- I

--- I
I
I

figuur 5.11: richting horizontale krachten.

Tussen twee opeenvolgende wanddelen zit een hoekverdraaiing van 20° (zie figuur 5.11); tussen een
wanddeel, dat aansluit op een bepaalde driehoek en de richting van de basis van die driehoek is de
hoek dan 10°.
De totaalkracht in de richting van de basis van de driehoeken is (kracht Fc; wind;rep in figuur 5.4,
nummering driehoeken volgens figuur 5.6):

driehoek 1: Fc; wind; rep = cosrtü") * 0 + cosrtü") * 104.73
driehoek 2: Fc; wind; rep = cosrtü") * 104.73 + cosrtü") * 196.83
driehoek 3: Fc; wind; rep = cosrto") * 196.83 + cosï tû") * 265.18
driehoek 4: F C;wind; rep = cos( 10°) * 265.18 + cos( 10°) * 301.56
driehoek 5: Fc;wind;rep = cost lO") * 301.56 + cosrtö") * 301.56
Deze waarden staan in tabel 5.2 en in figuur 8.2 in bijlage 8.2.

= 103.13 kN
= 296.97 kN
= 454.99 kN
= 558.13 kN
= 593.96 kN

1 103

5 594

tabel 5.2: Fc; wind; rep-



5. Voorontwerp

De resultaten van de buis-methode worden in Bijlage B.2. vergeleken met de resultaten van een reeds
bestaande methode, namelijk de cos'(xi-methode [3].

De kracht op de top van de driehoeken wordt gelijk verdeeld over de twee staven (figuur 5.12) die in
de top van de driehoek samenkomen.

7.2

Fe; wind; rep
0.5* Fe * cos(x)

~ (trek)

/1
1

0.5* 8.335

figuur 5.12: horizontale kracht op de top van een driehoek.

In tabel 5.3 staan de staafkrachten ten gevolge van dwarskracht.

9 103 kN 18: +102.7(trek)

tabel 5.3: staafkrachten t.g.v. Fe;wind; rep, in kNo
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Nu de staafkrachten ten gevolge van het moment (tabel 5.1) en de dwarskracht (tabel 5.3) bekend
zijn, kunnen deze bij elkaar opgeteld worden, om tot de staafkrachten ten gevolge van de
wind belasting te komen, deze staafkrachten staan in tabel 5.4.

f:;~712.2+ -1Ó2.7 ==
~814~9(druk)

IbStP~I."
2: ~712.2t 102.7 ::d

-60~l.5(druk) ;
3: -626.9 + -296.1 =

-923.0 (druk)
3 ; 5:-":;4$:4: ..~·~··t,~,53:6'=

-918.5 (druk)
6:-464.9 +453.6 =

-11.3 (druk)

5 9: 0 -+ -592.2 =
-592.2 (druk)

10: 0+ 592.2 =
+592.2 (trek)

7 13: +464;9 + -453.6 :::
+11:3 (trek)

14: +464.9 + 453.6 =
+918.,5 (trek)

9 17: +712.2 + -102.7 =
+609.5 (trek)

18: +712.2+ 102.7 =
+814.9 (trek)

tabel 5.4: staafkrachten t.g.v. windbelasting, Fwind; rep, in kNo

5.8. Conclusie

Op basis van de handberekeningen in dit hoofdstuk kan een maximale staafkracht worden bepaald.
Deze maximale staafkracht wordt berekend door het vermenigvuldigen van de hiervoor gevonden
(representatieve waarden van de) staafkrachten uit de verschillende belastinggevallen met
veiligheidsfactoren. Voor de permanente belasting is de veiligheidsfactor 1.2 en voor de variabele
belasting 1.5. In dit hoofdstuk wordt alleen gekeken naar de maximale staafkracht op de onderste
driehoeken van de gevel. Op die kracht wordt immers gedimensioneerd, over de hoogte van het
gebouw kunnen de dimensies van het toe te passen profiel wel veranderen doordat de maximale
staafkracht per verdieping afneemt met de hoogte.

Maximale staafkracht volgens handberekeningen in de diagonalen van begane grond naar 2e
verdieping, voor het vereenvoudigde model:

1.2 * 5798
1.2*1475
1.5 * 1158
1.5 * 923

(§ 5.2.)
(§ 5.3.)
(§ 5.4.)
(maximale drukkracht t.g.v. wind, tabel 5.4) +

11849 kN
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6. Computermodel

In dit hoofdstuk worden de computerinvoer en -uitvoer besproken van een model voor een
vergelijking met de handberekeningen. Ook hier gaan we uit van een cilindrische gevelbuis, omdat
dezelfde modellen met elkaar vergeleken moeten worden om een oordeel te kunnen geven over de
twee berekeningsmethoden. In hoofdstuk 8 wordt het model uitgebreid met de kromming over de
hoogte en het atrium.

6.1. Algemeen

Alvorens de invoer en de resultaten van de computerberekening te behandelen, is het zinvol in te
gaan op de manier waarop de resultaten berekend zijn, volgens de handberekeningen en de
computerberekeningen (ESA-Prima Win).

Handberekeningen
De bedoeling bij het maken van de handberekeningen is om, zonder dat de profielen bekend zijn, een
idee te krijgen van de krachten die in de staven komen. Het zijn alleen theoretische, maar wel snel
toepasbare handberekeningen. De resultaten van deze manier van berekenen zijn theoretische
staafkrachten, ten gevolge van een theoretische aanname van de krachtsverdeling.

ESA-Prima Win
Bij de keuze voor een profiel met behulp van een computerprogramma, wordt net zolang gezocht naar
een profiel tot men een aanvaardbare spanning heeft gevonden (iteratief), daarna volgt een
knikcontrole en wordt bekeken of de vervormingen binnen de toelaatbare waarden liggen.
Het grote voordeel van een computerprogramma is, dat er gemakkelijk een ander profiel kan worden
ingevoerd en daarna ook snel een berekening kan worden gemaakt. Het eindige-elementen
programma ESA-Prima Win rekent met behulp van de verplaatsingsmethode; met behulp van de
verplaatsingen wordt tot een krachtswerking gekomen. Daardoor neemt het computerprogramma de
stijfheid van de ingevoerde profielen mee, met als gevolg dat het computermodel een andere
krachtswerking geeft als er een ander profiel ingevoerd wordt.

Gevolgen voor verticale belastinggevallen
Het verschil in de manier van berekenen van de staafkrachten tussen de handberekeningen en de
computerberekening heeft geen invloed op de staafkrachten ten gevolge van verticale
belastinggevallen. De reden hiervan is, dat er geen andere krachtsverdeling mogelijk is om de
verticale belasting naar de fundering af te voeren dan alle driehoeken gelijkmatig aan te spreken.
Aangezien alle driehoeken dezelfde stijfheid hebben, als voor alle staven dezelfde profielen worden
toegekend, maakt het ook niet uit welk profiel ingevoerd wordt.

Gevolgen voor horizontale belastinggevallen
Wat betreft de horizontale belastinggevallen is het een ander verhaal: daarbij maakt het wel uit of de
staafkrachten met behulp van de verplaatsingsmethode zijn bepaald of dat er alleen een theoretische
waarde gegeven wordt voor de staafkrachten.
Vooral door de verdeling van de dwarskracht over de driehoeken (van begane grond naar tweede
verdieping) ontstaan verschillen tussen de handberekeningen en de computerberekening. Het
theoretische model, dat voor het bepalen van de dwarskrachtverdeling met een handberekening
afgeleid is (§ 5.7.2.), stelt een ontwerper in staat om voor een dergelijk gebouw een idee van de
dwarskrachtverdeling te krijgen.
De staafkrachten, die met behulp van de handberekeningen zijn bepaald, worden vergeleken met
twee computerberekeningen, namelijk:

Computerberekening 1: een benadering van de theoretische krachtsverdeling (Aproflel= 00).

Een berekening, waarbij een echte buis zoveel mogelijk wordt benaderd met:
• een nagenoeg oneindig stijf (Aprofiel= 00) profiel voor alle staven: vierkant 10000x10000 mm S355;
• alle verbindingen momentvast;
• Master / Slave module met vaste verbindingen aan beide zijden, zie § 6.2.
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6.

Computerberekening 2: een benadering van de werkelijke krachtsverdeling (Apfoflel'l- 00).

Een berekening, waarbij de toren zo reêel mogelijk ingevoerd wordt met:
• een profiel, dat in de buurt zit van het te verwachten profiel. Dit profiel hoeft niet het exacte profiel

te zijn, dat toegepast gaat worden, het moet een profiel zijn, dat redelijk in de buurt komt van het
te verwachten profiel. Omdat in dit stadium nog geen profielkeuze is gemaakt wordt het profiel uit
het referentieproject Swiss Re overgenomen: (Aprofiel'I- 00): B 508/40 muis diameter in mm 1
wanddikte in mm) S355;

• alle verbindingen scharnierend;
• Master 1Slave module met scharnierende verbindingen aan beide zijden, zie § 6.2.

De vraag is nu of de resultaten van de handberekeningen in de buurt van die van computerberekening
1 liggen, en daarna of ze in de buurt van die van computerberekening 2 liggen. Pas als dat laatste het
geval is, heeft het zin om handberekeningen voor horizontale belastinggevallen te maken voor dit
(soort) gebouw(en), zoals die in hoofdstuk 5 gemaakt zijn.
Als de resultaten van de handberekeningen wel in de buurt van die van computerberekening 1 liggen,
maar niet in buurt van die van computerberekening 2, is met behulp van handberekeningen wel een
theoretische krachtsverdeling gevonden, maar is het in de praktijk niet zinvol om die toe te passen.

6.2. Schematisering computermodel en invoer belastingen

De invoer van de gevelbuis bestaat uit de horizontale en diagonale stalen buizen. De vloeren, die
aansluiten op de knopen van de gevelbuis, dienen echter ook meegenomen te worden bij de bepaling
van de staafkrachten ten gevolge van de horizontale belasting (wind). De vervorming wordt
tegengegaan door de samenwerking tussen die vloeren en de gevelbuis. Als de vloeren niet
ingevoerd zouden worden, zou, door de vervorming, een andere krachtswerking verkregen worden,
omdat ESA-PrimaWin met behulp van de verplaatsingsmethode rekent, met andere woorden: de
vervormingen worden meegenomen.
De krachten die werken op de tussenvloeren worden in het model niet meegenomen, omdat deze
geen bijdrage leveren aan de sterkte en stijfheid van het gebouw, de belasting uit deze vloeren
worden wel in het model meegenomen.
De vloeren werken als schijf, en worden oneindig stijf aangenomen (zie § 3.4.). Om helemaal geen
vervormingen van de vloeren door het computerprogramma ESA-PrimaWin mee te laten nemen
worden er geen vloeren ingevoerd, maar worden de knopen van elke verdieping onderling verbonden
met een Master 1Slave module. De Master 1Slave module op een verdieping houdt in dat de knopen
van de driehoeken, uit de gevel, op één verdieping ten opzichte van elkaar niet kunnen verplaatsen in
de richting van de lijn die de Master-knoop met de Slave-knoop verbind. In ESA-Prima Win kan dat
gedaan worden door op een verdieping een Master-knoop aan te geven, en vervolgens een aantal
Slave-knopen aan te wijzen die per definitie dezelfde verplaatsing krijgen als de Master knoop. Een
voorbeeld van een verdieping met een Master 1Slave module is gegeven in figuur 6.1.
Bij een Master 1Slave invoer met vaste verbindingen aan beide uiteinden van de Master ISlave lijnen
(computerberekening 1) kunnen de knopen niet ten opzichte van elkaar verdraaien (de vloer is uit z'n
vlak wel stijf). Bij een Master 1Slave invoer met scharnieren aan beide uiteinden van de Master ISlave
lijnen (computerberekening 2) kunnen de knopen wel ten opzichte van elkaar verdraaien (de vloer is
uit z'n vlak niet stijf). Door de invoer van de Master 1Slave module wordt vervorming van de lijnen die
de Master-knoop met de Slave-knoop verbindt vorkomen, echter de lijnen mogen ten opzichte van
elkaar ook niet verdraaien, daarom zijn de horizontale staven op een verdieping ingevoerd als
oneindig stijf profiel (10000 x 10000, S355), wel met scharnieren aan beide uiteinden, zodat de vloer
uit het vlak niet stijf is in computerberekening 2 (figuur 6.1).

De verbindingen tussen de constructieve elementen in de gevel kunnen geschematiseerd worden als
een momentvaste verbinding of als een scharnier, dit maakt voor het bepalen van staafkrachten door
verticale belasting geen verschil, maar is wel van belang bij het bepalen van de staafkrachten ten
gevolge van de horizontale belasting. De verbindingen worden geschematiseerd als scharnieren,
omdat dit de werkelijkheid het beste benadert (figuur 6.2).

De fundering wordt in het model niet meegenomen. In plaats daarvan wordt de eis aan de vervorming
gesplitst in een vervorming van het gebouwen een vervorming van de fundering. De eis aan de totale
uitbuiging aan de top van het gebouw is 1/500 * H (hoogte). Nu wordt aangenomen dat de fundering
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hiervan de helft voor z'n rekening neemt en blijft er dus 1/1000 * H over voor het gebouw. De eis wordt
dus aangescherpt en de fundering wordt verder buiten beschouwing gelaten. Omdat de fundering niet
meegenomen wordt, staat de toren als het ware rechtstreeks op de grond. Om dit te modelleren wordt
elk steunpunt voorzien van een scharnierende oplegging in de X-, y- en z-richting (figuur 6.3).
De verticale belastingen zijn ingevoerd als lijnlasten op de horizontale staven (figuur 6.4a), dit komt
overeen met de werkelijkheid, omdat de vloeren op die staven (liggers) rusten. De verticale belasting
uit de tussenvloeren wordt bij de belasting op de vloeren, die aansluiten op de knopen van de
gevelbuis, opgeteld. Weliswaar komt er teveel belasting op de horizontale staven, maar voor een
analyse van de diagonalen van de gevelbuis is dit wel een goede aanname, omdat de
krachtsverdeling over de diagonalen op deze manier ook in werkelijkheid plaatsvindt.
Ook de windbelasting (horizontale belasting) wordt op de horizontale staven (vloerliggers) ingevoerd
(figuur 6.4b), omdat de gevel spant tussen de vloerliggers (zie §3.4.). De windbelasting op de
tussenvloeren komt via de liftschacht in de vloeren van de verdiepingen die wel aansluiten op de
knopen van de gevelbuis en gaat via die vloeren naar de knopen van de gevelbuis. Ook hier wordt de
belasting op de tussenvloeren opgeteld bij de windbelasting op de vloeren die aansluiten op de
knopen van de gevelbuis, daardoor worden de vloerliggers op teveel buiging belast, maar voor de
analyse van de gevelbuis maakt dat ook weer geen verschil.

"

/ /
\ \ /

<,:2~·~:~IJ~ii:;...········
Master- »>"
knoop

figuur 6.1: Master-Slave module op een verdieping.

I begane grond I

~._._._._._._._._._._._._._._._._.-._._._.
medlanicasc:hema

figuur 6.2: ingevoerde scharnieren. figuur 6.3: ingevoerde opleggingen.
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J-'-'-' .-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

I verdieping n + 2 I
-------

i verticale
: lijnlast )

~

. horizontale: .
staven i ~

------------------------------~ .
L. __ • _

6.4a: verticale belasting 6.4b: horizontale belasting.

figuur 6.4: ingevoerde belasting op verdieping n.

De in te voeren belasting wordt berekend door het oppervlak per verdieping te vermenigvuldigen met
de belastingen per m2 (voor de verschillende belastinggevallen). Vervolgens wordt van deze totale
belasting per verdieping een lijnlast per verdieping gemaakt door de totale belasting op een verdieping
te delen door de omtrek van een verdieping. De lijnlast per verdieping wordt omgezet naar een lijnlast
per twee verdiepingen, omdat alleen de verdiepingen ingevoerd zijn die aansluiten op de knopen van
de gevelbuis (tussenvloeren niet). De vloeren die aansluiten op de knopen van de gevelbuis zijn de
verdiepingen met de even verdiepingnummers (2e, 4e, 6e verdieping, etc.) .
In dit hoofdstuk wordt het vereenvoudigde model ingevoerd (zie ook § 5.1.), dus zijn de belastingen op
elke verdieping hetzelfde, behalve op de 2e en op de 30e. Op de 2e verdieping staat de lijnlast van de
1e, 2e en 3e verdieping. Op de 30e verdieping staat alleen de belasting van de 30e verdieping. Op alle
andere verdiepingen staat de belasting van 2 verdiepingen: de belasting op de verdieping zelf en de
belasting op de verdieping erboven. De berekening van de lijnlasten staat in bijlage C.1.

De uitvoer uit het eindige-elementen-programma ESA-Prima Win is te vinden in de bijlage C.2. De
resultaten zijn samengevat in § 6.3.

6.3. Staafkrachten volgens computerberekening

Hierna is een samenvatting gegeven van de staafkrachten, gesplitst in de verschillende
belastinggevallen, en van de krachten op de verbindingen ten gevolge van de windbelasting.

6.3.1. Verticale belasting

Maximale staafkracht ten gevolge van de permanente belasting uit de vloeren:
N = -5796.4 kN (bijlage C.2. tabel C.1).

Maximale staafkracht ten gevolge van de permanente belasting uit de staalconstructie en de gevel:
N = -1157.7 kN (bijlage C.2. tabel C.2).

Maximale staafkracht ten gevolge van de variabele belasting uit de vloeren:
N = -1474.3 kN (bijlage C.2. tabel C.3).
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6.3.2. Horizontale belasting (wind)

De resultaten van de berekeningen voor de windbelasting zijn gesplitst in een berekening met een
ingevoerd profiel dat een oneindig stijf profiel benadert (Aprofiel= 00): vierkant 10000x10000 mm S355.
En met een profiel dat overeenkomt met het te verwachten profiel (Aprofielf. 00), uit het referentieproject
Swiss Re. De methode voor de berekening van dwarskrachtverdeling (vergelijking met een echte buis)
wordt apart gecontroleerd in hoofdstuk 7, daarom worden niet alleen de staafkrachten uit ESA-Prima
Win gehaald, maar ook de dwarskrachtverdeling.

Van de twee computerberekeningen zijn de krachten op de toppen van de onderste driehoeken
gegeven, in de richting van de basis van de driehoeken; Fe.wind;rep(tabel 6.1, nummering driehoeken
volgens figuur 5.6). Daarna zijn de staafkrachten voor alle staven van de begane grond naar de
tweede verdieping gegeven; Fwind;rep(tabel 6.2, nummering staven ook volgens figuur 5.6).

Voor het bepalen van de kracht op de toppen van de driehoeken uit ESA-Prima Win wordt het
gemiddelde genomen van de gelijke driehoeken in de plattegrond. Deze waarden staan in bijlage C.2.,
tabel C.4 tot en met C.21 respectievelijk C.22 tot en met C.39.
Als voorbeeld wordt hier driehoek 9 besproken, deze is gelijkwaardig aan driehoek 1wat betreft
dwarskracht (zie figuur 5.10), beide driehoeken komen 2 maal voor in de plattegrond. In tabel C.4
staan de krachten die door de dwarskracht werken op de top van driehoek 9. Die krachten werken in
de x- en y-richting. Om tot een kracht op de top, in de richting van de basis van de driehoek, te komen
worden de krachten ontbonden in de richting van de driehoek en de richting loodrecht daarop. De
kracht in de richting van de basis van de driehoek zorgt voor de staafkrachten in de staven van de
driehoek, de richting loodrecht daarop geeft geen kracht in de staven (figuur 6.5a). De hoek tussen de
basis van driehoek 9 en de y-as is 10° (figuur 6.5b). Daarmee kunnen de krachten ontbonden worden.

F: geeft geen
kracht in staven

basis van
driehoek 9

F: geeft wel kracht
~ in staven

t;J--l
\10·,' loodrecht op

rbichting H richting
asis van ~\: basis van

driehoek 9 \: driehoek 9

\i' 128.8 j
\ ----q

53.8~ ::::::::-=-~~~J_~~o__!

figuur 6.5a: richting krachten. figuur 6.5b: krachten op driehoek 9.

figuur 6.5: driehoek 9.

607.9 674.4

tabel 6.1: Fe.wind;rep,(in kN).

Ook voor het bepalen van de staafkrachten uit ESA-PrimaWin wordt het gemiddelde genomen, de
plattegrond bestaat uit 2 symmetrische helften, dus elke staaf komt 2 maal voor in de plattegrond.
Voor het bepalen van de staafkracht uit ESA-PrimaWin is uitgegaan van computerberekening 2
(Aprofielf. 00). Deze waarden staan in bijlage C.2., tabel C.40. In tabel 6.2 is een samenvatting van die
staafkrachten gegeven.
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11 -387.9

+589.2
+823.1

tabel 6.2: Fwind; rep, (in kN).
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7. Vergelijking handberekeningen en computerberekeningen

De resultaten uit de twee berekeningen zullen per belastinggeval bekeken worden. Verder wordt er
vanuit gegaan dat de computerberekeningen de werkelijke waarden geven, daarom wordt het verschil
tussen de twee methoden gegeven in procenten van de resultaten uit de computerberekeningen. De
handberekeningen geven immers alleen de theoretische waarden.

7.1. Shear lag

In de berekeningen is er vanuit gegaan dat er in de gevelbuis geen 'shear lag' optreedt. Om te
bewijzen dat dit een terechte aanname is, zijn de resultaten van de verticale reactiekrachten uit de
handberekening en de computerberekening naast elkaar gezet in tabel 7.1. Bij de handberekeningen
is ervan uitgegaan dat er geen 'shear lag' optreedt, dus als er slechts een minimale afwijking zit
tussen de handberekening en de computerberekening, kan de conclusie getrokken worden dat de
computer voor deze constructie ook geen 'shear lag' heeft meegenomen en dat dat dus ook niet
optreedt.
De profielkeuze maakt voor de verticale reacties niet uit, mits er geen 'shear lag' optreedt.

snede 5 249.1 247.2 0.77%

tabel 7.1: verticale reactiekrachten, in kNo

7.2. Staafkrachten per belastinggeval

Permanente belasting uit de vloeren

De extreme waarde van de staafkracht uit ESA-Prima Win: -5796.4 kN (§ 6.3.1.).
Uit de handberekening: -5798 kN (§ 5.2.).
Verschil: [(-5796.4) - (-5798)] / -5796.4 * 100 = 0.03 %

Permanente belasting uit de gevel en de staalconstructie

De extreme waarde van de staafkracht uit ESA-Prima Win: -1157.7 kN (§ 6.3.1.).
Uit de handberekening: -1157.5 kN (§ 5.3.).
Verschil: 0.02 %

Veranderlijke belasting uit de vloeren

De extreme waarde van de staafkracht uit ESA-Prima Win: -1474.3 kN (§ 6.3.1.).
Uit de handberekening: -1474.9 kN (§ 5.4.).
Verschil: 0.04 %
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Wind belasting

Alvorens de staafkrachten ten gevolge van de windbelasting, bepaald met de handberekeningen en
met ESA-PrimaWin, met elkaar te vergelijken, wordt eerst de horizontale kracht op de toppen van de
driehoeken van de begane grond naar de tweede verdieping ten gevolge van de dwarskracht,
berekend met de buis-methode, vergeleken met ESA PrimaWin. De resultaten van de verschillende
berekeningen staan in tabel 7.2 (nummering driehoeken volgens figuur 5.6).

FC';driehoek 5 594 608 674

tabel 7.2: kracht op toppen driehoeken (in kN).

Voor de staafkrachten zijn de waarden gegeven in tabel 7.3 (nummering staven volgens figuur 5.6).

-923 -958

-977

-804 74 8.43

-592 -674 82 12.17

11
+878
-55 66 120.00

15 +284

tabel 7.3: vergelijking staafkrachten.

Bij tabel 7.3 dient te worden opgemerkt dat de grote relatieve verschillen bij staaf 6 en staaf 13
voortkomen uit het feit dat de absolute waarden van de krachten in die staven klein zijn. Een verschil
in staafkracht wordt bij kleine staafkrachten relatief groot. Voor het vervolg van dit rapport zijn die
staven niet van belang, omdat de gevelbuisconstructie gedimensioneerd wordt voor de maximale
staafkracht.
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7.3. Maximale staafkracht

De resultaten uit de handberekening en uit de computerberekening van ESA-Prima Win zijn
representatieve waarden, dus de veiligheidsfactoren moeten hierbij nog in rekening worden gebracht.

Het verschil in maximale staafkracht tussen de handberekeningen en de computerberekening:

Maximale staafkracht volgens handberekeningen:

11849 kN (§ 5.8.)

Maximale staafkracht volgens computerberekening:
1.2 * 5796
1.2 * 1473
1.5*1157
1.5 * 977 (maximale drukkracht t.g.v. wind, tabel 7.3) +
11924 kN

Verschil tussen de maximale staafkrachten volgens de handberekeningen en computerberekening:
0.6 %. Dat wil zeggen dat de computerberekening een maximale staafkracht geeft die 0.6 % hoger is
dan de maximale staafkracht volgens de handberekeningen.

7.4. Conclusie

Conclusie verticale belastinggevallen
De conclusie uit de vergelijking tussen de handberekeningen en computerberekeningen wat betreft de
verticale belastinggevallen is, dat de resultaten niet of nauwelijks van elkaar afwijken. Het is daarom
zinvol om handberekeningen te maken bij een dergelijk gebouw, enerzijds om een idee te krijgen van
de staafkrachten die optreden bij de verschillende belastinggevallen, anderzijds om te controleren of
er geen onregelmatigheden (fouten) in het computermodel zitten.

Conclusie horizontale belastinggevallen
In tabel 7.2 is te zien dat de waarden van de dwarskrachtverdeling over de toppen van de driehoeken
met de buis-methode dichter in de buurt computerberekening 1 liggen, dan in de buurt van
computerberekening 2. Computerberekening 1 benadert dan ook beter een echte buis, waarvan de
genoemde methode is afgeleid.
Uit de resultaten van de berekeningen van de staafkrachten ten gevolge van de windbelasting blijkt
dat de handberekeningen een redelijk goed beeld te geven van de grootte van de staafkrachten uit de
computerberekening. Met andere woorden: de buis-methode geeft niet alleen de theoretische
waarden van de dwarskrachtverdeling, maar ook bruikbarewaarden.
De reden hiervoor is dat er geen 'shear lag' optreedt en daardoor de (wind)momentverdeling lineair is.
Dat is tevens de randvoorwaarde om gebruik te maken van de beschreven methoden (in
hoofdstuk 5) voor het bepalen van de dwarskracht- en momentverdeling: deze gelden alleen
als er geen 'shear lag' optreedt!
Het is dus zeker ook zinvol om handberekeningen te maken voor de horizontale belastinggevallen. Er
zitten wel afwijkingen in van 120% (tabel 7.3), maar als de absolute afwijkingen bekeken worden, is te
zien dat daar slechts kleine afwijkingen in zitten.
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Conclusie maximale staafkracht
De totale optredende maximale staafkracht is berekend voor de belastingcombinatie: 1.2 *
permanente vloerbelasting + 1.5 * veranderlijke vloerbelasting + 1.5 * windbelasting.
Hierbij worden de veiligheidsfactoren meegenomen, dat betekent, dat er een marge van 20% over de
permanente belasting bijkomt en over de veranderlijke belasting zelfs 50%. Als dit meegenomen wordt
zijn de verschillen in maximale staafkrachten volgens de drie methodes (handberekeningen,
computerberekeningen 1 en 2) te verwaarlozen. Dit komt enerzijds doordat er niet veel verschil zit
tussen de staafkrachten ten gevolge van de verticale belastinggevallen, bepaald met de
handberekeningen en met het computerprogramma ESA-PrimaWin. Anderzijds wordt het aandeel
van de staafkrachten ten gevolge van horizontale belasting in de maximale staafkrachten relatief
kleiner.
Dan is de conclusie gerechtvaardigd dat het met de beschreven handberekeningen goed mogelijk is
om in de voorontwerpfase een waarde voor de maximale staafkracht te vinden voor een gebouw dat
aan de genoemde randvoorwaarde voldoet. Daar komt bij dat, aan de hand van de krachtsverdeling,
duidelijk te zien is of er in een computermodel van een soortgelijk gebouw een invoer- of uitvoerfout
zit.

Omdat het computermodel uit computerberekening2 een benadering van de werkelijkheid is, wordt in
het vervolg van het rapport alleen gerekend met de schematisering zoals die gepresenteerd is voor
computerberekening 2 (§ 6.1.). In dat model worden later in het verlag slechts de geometrie en de
belastingen aangepast, niet de ingevoerde scharnieren, opleggingen, en de Master-Slave
verbindingen.

-4



8. diameter en atrium

8. Uitbreiding model met verlopende diameter en atrium

De vorm van de toren is voor de berekeningen in hoofdstuk 5 en 6 aanzienlijk vereenvoudigd ten
opzichte van de geometrie van het gebouw uit het prijsvraagontwerp. In dit hoofdstuk wordt de
geometrie uit het computermodel uit hoofdstuk 6 uitgebreid met de verlopende diameter over de
hoogte en het atrium. De geometrie van het computermodel verandert bij het toevoegen van de
verlopende diameter over de hoogte; het toevoegen van het atrium heeft alleen een consequentie
voor de ingevoerde lijnlasten: de gevelbuisconstructie voor het atrium wordt niet belast door
permanente en veranderlijke verticale vloerbelasting, het eigen gewicht van de constructie en de gevel
blijft wel aanwezig op de hele constructie.
Het ingevoerde profiel heeft invloed op de krachtsverdeling van horizontale belasting (zie § 6.1.); in dit
hoofdstuk is het profiel uit het referentieproject Swiss Re ingevoerd (buis met diameter 508 mm en
wanddikte 40 mm).
De diameter van de gevelbuis op alle verdiepingen is weergegeven in figuur 8.1.

51176

51704
51868

51968
52000

51968
51868

51704

51176

figuur 8.1: grootte diameter in mmo

In de volgende paragrafen staan de resultaten van de computerberekeningen. De resultaten van de
verschillende belastinggevallen worden gegeven en als laatste ook de maximale staafkracht in de
uiterste grenstoestand.

Als eerste is de toren uitgebreid met de verlopende diameter over de hoogte, de staafkrachten als
gevolg van die uitbreiding worden in § 8.1. gegeven. De resultaten van de computerberekening, met
de uitbreiding van het model met verlopende diameter over de hoogte, worden vergeleken met de
resultaten uit de computerberekening uit hoofdstuk 6, het model met een constante diameter van 48
meter.



In § 8.2. worden de resultaten gepresenteerd van de computerberekening met het atrium toegevoegd
aan het model met de verlopende diameter. Tussen het model met en het model zonder wordt ook
een vergelijking gemaakt, omdat de maximale staafkracht van de twee modellen niet dezelfde is.

8.1. Model met verlopende diameter

Het gevolg van de verlopende diameter is, dat de gevelbuis op de verdiepingen verschillende
belastingen krijgt, omdat het vloeroppervlak dat op de gevelbuis rust per verdieping verschillend is. De
oorzaak hiervan is dat de middenring van kolommen over de hele hoogte wel dezelfde diameter heeft,
in tegenstelling tot de gevelbuis. Het oppervlak tussen de middenring en de gevelbuis heeft dus een
verloop over de hoogte. De bepaling van de verschillende in te voeren staan in bijlage 0.1. en 0.2. De
staafkrachten van de computerberekening van het model met verlopende diameter zijn voor alle
staven van de begane grond naar 2e verdieping. Bij de windbelasting is alleen de maximale
staafkracht gegeven.

Maximale staafkracht t.g.v. permanente belasting uit de vloeren:
N = -6189.1 kN
Staafkracht bij het cilindrisch model (§ 6.3.1.): -5796.4 kNo
Verschil cilindrisch model en model met verlopende diameter:
(6189.1 - 5796.4) /6189.1 * 100% = 6.3%.

Maximale staafkracht t.g.v. permanente belasting uit de gevel en de staalconstructie
N = -1171.0 kN
Staafkracht bij het cilindrisch model (§ 6.3.1.): -1157.7 kNo
Verschil cilindrisch model en model met verlopende diameter: 1.1%.

Maximale staafkracht t.g.v. veranderlijke belasting uit de vloeren
N = -1599.5 kN
Staafkracht bij het cilindrisch model (§ 6.3.1.): 1474.3 kN (druk).
Verschil cilindrisch model en model met verlopende diameter: 7.8%.

Maximale staafkracht (druk) t.g.v. windbelasting (in x-richting)
N = -1142.2 kN
Staafkracht bij het cilindrisch model (§ 6.3.2.): -976.9 kNo
Verschil cilindrisch model en model met verlopende diameter: 14.5%.

Maximale staafkracht uit belastingcombinatie
De maximale staafkracht uit het model met verlopende diameter wordt bepaald door de staafkrachten
ten gevolge van de permanente belastinggevallen te vermenigvuldigen met 1.2, en de staafkrachten
ten gevolge van de veranderlijke belastinggevallen met 1.5.

Maximale staafkracht:
1.2 * 6189.1
1.2*1171.0
1.5 * 1599.5
1.5*1142.2 +
12945 kN (druk)

Maximale staafkracht bij het cilindrisch model (§ 7.3.): 11924 kN (druk).
Verschil cilindrisch model en model met verlopende diameter:
(12945 - 11924) /12945 * 100% = 7.9%.

8.2. Toevoegen atrium

De staafkrachten in het model met verlopende diameter, uit de vorige paragraaf, ten gevolge van de
verticale belastingen zijn voor alle staven op één verdieping hetzelfde. Het toevoegen van het atrium
in het model gebeurt door van de horizontale staven voor het atrium de belasting af te halen.
Uitzondering hierop zijn de staafkrachten door het eigen gewicht van de staalconstructie en de gevel
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diameter en amum

(ook aanwezig voor het atrium) en de windbelasting. Door het toevoegen van het atrium ontstaat een
andere krachtsverdeling en daarmee ook andere staafkrachten. Dit komt doordat het gebouw door de
aanwezigheid van het atrium niet meer symmetrisch belast wordt. Omdat de staafkrachten niet
hetzelfde zijn per verdieping worden de staafkrachten van de staven van de begane grond naar de 2e
verdieping (maatgevend) in bijlage D.3. gegeven (tabel D.14 en D.15).

Maximale staafkracht t.g.v. permanente belasting uit de vloeren
N = -6888.5 kN (tabel D.14).
Verschil model met en zonder atrium:
(6888.5 - 6189.1) /6888.5 * 100% = 10.2%.

Maximale staafkracht t.g.v. permanente belasting uit de gevel en de staalconstructie
N = -1171.0 kN (blijft hetzelfde).

Maximale staafkracht t.g.v. veranderlijke belasting uit de vloeren
N = -1794.9 kN (tabel D.15).
Verschil model met en zonder atrium: 10.9%.

Maximale staafkracht (druk) t.g.v. windbelasting (in x-richting)
N = -1142.2 kN (blijft hetzelfde).

Maximale staafkracht uit belastingcombinatie
Maximale staafkracht:
Deze wordt bepaald door de veiligheidsfactoren te vermenigvuldigen met de maximale staafkrachten
uit de belastinggevallen, omdat deze op dezelfde staaf optreden. Voor een extra controle is de
maximale staafkracht ten gevolge van de belastingcombinatie: 1.2 * permanente vloerbelasting + 1.2 *
eigen gewicht en gevel + 1.5 veranderlijke vloerbelasting, ook in ESA-Prima Win berekend (bijlage
D.3., tabel D.16). Bij deze kracht wordt de windbelasting opgeteld, wind kan immers uit elke richting
komen:

1.2 * 6888.5 (permanente vloerbelasting)
1.2 * 1171.0 (eigen gewicht constructie en gevel)
1.5 * 1794.9 (veranderlijke vloerbelasting) +
12363.9 kN (= kracht in tabel D.16)

12363.9
1.5 * 1142.2 (windbelastina) +
14077.2 kN (druk)

Verschil model met en zonder atrium:
(14077 - 12945 (uit § 8.1.)) /14077 * 100% = 8.0%.

8.3. Conclusie

Het toevoegen van de verlopende diameter over de hoogte volgens de geometrie van het ontwerp aan
het model met een constante diameter (van 48 meter) over de hoogte heeft een verhoging van de
maximaal optredende staafkracht tot gevolg van 7.9%.
Dat het verschil tussen het cilindrische model en het model met de verlopende diameter slechts gering
is, wil zeggen dat bij het cilindrische model een goede aanname voor de diameter is gedaan (48
meter).

Het toevoegen van het atrium aan het model met de verlopende diameter, heeft een verhoging van de
maximale staafkracht tot gevolg van 8.0%. Dit terwijl het toevoegen van het atrium gebeurt door de
belasting uit het model te halen. De verhoging van de maximale staafkracht is een gevolg van de
veranderde krachtsverdeling doordat de toren door de aanwezigheid van het atrium niet meer
symmetrisch belast wordt.
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Analyse çevetbutsconsnuctie g, WinàbeiHSl!ng

9. Wind belasting

9.1. Algemeen

Wind veroorzaakt belastingen op bouwwerken. Door de wind, luchtstroming, ontstaat er een stuwdruk
op een gebouw (zuiging op een gebouw is een negatieve stuwdruk). De stuwdruk is afhankelijk van de
gemiddelde windsnelheid.
Op maaiveldniveau is de windsnelheid door wrijving en turbulentie praktisch nul. Binnen de grenslaag
vergroot de windsnelheid steeds minder met de hoogte. Buiten de grenslaag (vrije atmosfeer) stroomt
de wind ongeveer met de gradiêntsnelheid, de grenssnelheid, langs de isobaren.
Het gemiddelde snelheidsprofiel heeft een logaritmisch verloop, door turbulentie en wrijving slingert de
windsnelheid om dit gemiddelde en heeft een grillig verloop (windvlagen).
De (gemiddelde) windsnelheid fluctueert niet alleen in de hoogte, maar ook in de tijd, dit wordt
windturbulentie genoemd. De turbulentie is van belang, omdat de variatie van de windsnelheid in de
tijd dynamisch gedrag kan veroorzaken.
Wind bestaat uit twee componenten: een statische component en een dynamische component. Deze
componenten zullen beschreven worden door middel van een storm.
De gemiddelde windsnelheid tijdens een storm neemt in de tijd relatief langzaam toe, bereikt een piek
en neemt dan weer relatief langzaam af (figuur 9.1). De vervorming (horizontale uitbuiging, aan de top
van het gebouw, 'a' in figuur 9.2) volgt het verloop van deze storm: de vervorming neemt langzaam
toe, vervolgens na de piek weer langzaam af. De windbelasting kan daarom als overwegend statisch
(ook wel quasi-statisch genoemd) worden beschouwd.
De windvlagen daarentegen zijn van relatief korte duur en hebben een dynamisch karakter (figuur
9.1). Het zijn dan ook deze windvlagen die dynamisch gedrag, trillingen, van het gebouw in de
windrichting veroorzaken ('b' in figuur 9.2) [7].

wind
snelheid

windvlagen gemiddelde
windsnelheid

tijd

figuur 9.1: windsnelheid als functie van de tijd.

9.2. Aspecten wind van belang voor gebouw

Voor het ontwerp van een gebouw zijn de volgende aspecten, veroorzaakt door de wind, van belang:
1. De maximale uitbuiging aan de top ('c' in figuur 9.2), in verband met de keuze van de

afbouwmaterialen en detaillering. De maximaal optredende vervorming moet immers zonder
schade mogelijk zijn.

2. De dynamische bewegingen, trillingen ('b' in figuur 9.2), en de mate waarin deze hinderlijk zijn
voor de gebruikers van het gebouw. Hiervoor geldt de versnelling van het gebouw als maatstaf.

In dit afstudeerproject worden de dynamische aspecten van de wind buiten beschouwing gelaten,
omdat de toren volgens Eurocode 1 niet gevoelig is voor dynamische effecten. Er wordt, conform NEN
6702 en Eurocode 1, wel een factor meegenomen voor de dynamische effecten bij het bepalen van de
windbelasting.
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figuur 9.2: uitbuiging van een gebouw onder windbelasting in de windrichting.

9.3. Bepalen windbelasting NEN en Eurocode

De statische component van de wind kan bepaald worden aan de hand van de NEN 6702 en
Eurocode 1. Voor het prijsvraagontwerp is een windtunnelonderzoek gedaan, de resultaten daarvan
kunnen ook gebruikt worden voor het bepalen van de windbelasting. Een windtunnelonderzoek wordt
vaak gedaan bij een afwijkende vorm van een gebouw, omdat er twijfel bestaat of de verschillende
normen (NEN en de Eurocode) toegepast kunnen worden op dat gebouw. Een windtunnelonderzoek
geeft in het algemeen een betere benadering van de werkelijkheid (het blijft een benadering) dan de
schematisering die de genoemde normen aanhouden.
Dewindbelastingen, volgens NEN 6702 en Eurocode 1, zijn in bijlage E.1. en E.2. uitgewerkt, de
resultaten staan in figuur 9.3 en 9.4. In § 9.4. wordt dieper ingegaan op het windtunnelonderzoek,
daarna volgt een vergelijking tussen de verschillende methoden.

I Ct=1.2Ct = 0.7

Horizontale doorsnede

,
1.0 0.9 0.8

Verticale doorsnede

80

60 Hoogte in m

40

20

0.0 1.7 1.51.3 0.0

Windbelasting in kNid Windbelasting in kNlm2

Verticale doorsnede

BO Hoogte in m

60

40

20

figuur 9.3: windbelasting volgens NEN 6702 over de doorsnede.
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figuur 9.4: windbelasting over de hoogte volgens Eurocode 1.

9.4. Windtunnelonderzoek

9.4.1. Algemeen

De bedoeling van het windtunnelonderzoek is, in dit geval, om te bekijken wat de grootte van de
drukken (positief en negatief) op de gevels is. Dit is in eerste instantie gedaan om de effectiviteit van
de ventilatievoorzieningen te beoordelen (informatie voor de installatieadviseur).
In dit verslag gaat het enkel om de winddrukken, die verkregen worden uit het windtunnelonderzoek.
Bij het onderzoek wordt de invloed van de omgeving op de windbelasting op de toren meegenomen
door de omgeving in het te onderzoeken schaalmodel (schaal 1:300) te plaatsen, tot een afstand van
ongeveer 400 m van het hart van het bouwplan (figuur 44).
Er wordt een referentiewindbelasting gesimuleerd in de windtunnel. Vervolgens wordt op vijf
verschillende hoogtes (19.8; 41.4; 63.0; 84.6 en 106.2 meter op het schaalmodel) en op 12 plaatsen
over de doorsnede, op de vijf hoogtes, de winddruk gemeten. Uit die winddrukken worden dan
dimensieloze drukcoëfficiënten (Cp;wt) op alle punten (5 * 12 = 60 punten) op het gebouw verkregen.

9.4.2. Resultaten

De gesimuleerde wind is in het windtunnelonderzoek op het gebouw gezet onder verschillende
hoeken. In dit verslag wordt alleen de maximale windbelasting bekeken, omdat die windbelasting ook
vergeleken dient te worden met de NEN-normen en de Eurocode. NEN 6702 en Eurocode 1 geven
namelijk ook de waarden voor de windbelasting waaruit de maximale staafkracht wordt bepaald. In het
windtunnelonderzoek wordt daarom de meest ongunstige windrichting genomen om de maximale
staafkracht te bepalen.
De maximale windbelasting is hier vastgesteld door op een bepaalde hoogte te kijken wat de
maatgevende (ongunstigste) windrichting is. Dit blijkt de richting te zijn waarbij de wind het minst wordt
verstoord door bebouwing (120 graden met de klok mee vanuit het noorden).
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De uit het windtunnelonderzoek gevonden waarden voor de dimensieloze drukcoëfficiënten (Cp; wt)
staan, voor de maatgevende windrichting, in figuur 9.5.

Cwt

-0.50

-1.5

1.5 -150 90 150 -19.8m
1.5

41.4m

1 -63.0m

-84.6m

-106.2m

0

-0.50

-1

-1.5

180

De waarden voor Cp; wt zijn uurgemiddelde drukcoëfficiënten, dat wil zeggen dat er in de
referentieperiode hogere drukcoëfficiënten kunnen (en zullen) optreden: deze hogere
drukcoëfficiënten (Cp; wt;fluc). bepalen de extreme winddrukken. De waarden van Cp; wt;flucworden
bepaald met een extreme waarden analyse in een windtunnel. Een andere mogelijkheid is het
verhogen met een factor van de uurgemiddelde drukcoëfficiënten. De grootte van die verhogingsfactor
is in overleg met adviesbureau Peutz & Associés vastgesteld op 2.
Peutz & Associés is een groep van onafhankelijke bureaus van raadgevend ingenieurs op het gebied
van akoestiek, bouwfysica, duurzaam bouwen, lawaaibeheersing, trillingstechniek, milieutechnologie,
(brand-) veiligheid en arbeidsomstandigheden [8]. Dit is ook het adviesbureau dat het
windtunnelonderzoek voor het prijsvraagontwerp heeft uitgevoerd.
De verkregen waarden van Cp; wt;fluc bevatten de invloed van:

• de hoogte op de windbelasting;
• het Reynoldsgetal op dé winddrukken (door middel van opruwen van het model);
• de omgeving op de windbelasting.

-30-90 30

Als de waarden van Cp; wt; ûuc-waarbij overigens de wrijving nog opgeteld moet worden, over de vijf
doorsneden bepaald zijn, kunnen de winddrukken over de doorsnede bepaald worden. Er wordt als
volgt te werk gegaan:
Allereerst wordt teruggerekend naar een gemiddelde waarde over de diameter, door de gemiddelde
waarde over de omtrek te berekenen en te vermenigvuldigen met TT.
Daarna wordt de gemiddelde waarde vermenigvuldigd met: 1/2 * p * V1Om;5o/

met:
p = 1.25 kg/m3 (volumieke massa van lucht in normale omstandigheden).
V1Om;50j = uurgemiddelde extreme windsnelheid (in dit geval van Eindhoven) op 10 meter hoogte voor
een referentieperiode van 50 jaar, = 24.8 mIs.
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figuur 9.5: waarden Cwindtunnelop verschillende hoogtes.
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De verkregen winddrukken worden vervolgens vermenigvuldigd met de overige factoren zoals die in
NEN 6702 gegeven worden (en in § 9.3. reeds berekend zijn): Cdim, Ceq en <j)1. De wrijving over het
gebouw dient hierbij opgeteld te worden.
De volledige berekening van de windbelasting volgens het windtunnelonderzoek staat in bijlage E.3.,
in figuur 9.6 is de windbelasting volgens het windtunnelonderzoek weergegeven.

Horizontale doorsnede

Verticale doorsnede

80 Hoogte in m

60

40

20

0.7 0.6 0.50.4 0.0

Windbelasting in kN/m2

figuur 9.6: windbelasting over de hoogte volgens windtunnelonderzoek.

9.5. Vergelijking windbelastingen

De windbelastingen zijn berekend volgens 4 methoden:
1. NEN 6702, met Ct = 1.2 (zie opmerkingen bijlage B.1.)
2. NEN 6702, met Ct = 0.7 (zie opmerkingen bijlage B.1.)
3. Eurocode 1
4. windtunnelonderzoek

Het verloop van de belasting over de hoogte volgens 4 verschillende methoden is te zien in figuur 9.8
(verticale doorsnede). Over de breedte (= diameter toren) zijn de belastingen constant, zoals te zien is
in de horizontale doorsnede in figuur 9.7. De resultaten van de verschillende methoden zijn naar een
constante belasting over de breedte omgerekend, om op die manier een eenvoudige vergelijking
tussen de methoden mogelijk te maken.
i i i i i .1 ; + L LITT :=~ _----r-

'I

1.7 1.5 1.3

- NEN 6702 (Ct = 1.2)
Hoogte

80 in m - NEN 6702 (Ct = 0.7)

60

Horizontale doorsnede

-Eurocode 1

- windtunnelonderzoek
40

20

1.0 0.8 0.60 0.30 0.0

Windbelasting in kN/m2

figuur 9.7: samenvatting windbelasting, 4 methoden.
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9.6. Conclusie

Een eerste conclusie is, dat de resultaten van de berekening van de windbelasting volgens NEN 6702,
Eurocode 1 en het windtunnelonderzoek onderling zeer grote verschillen laten zien.

Als ervan uitgegaan wordt dat het windtunnelonderzoek de meest reële waarden voor de
windbelasting geeft, kunnen verder de volgende conclusies worden getrokken:
De windbelasting volgens Eurocode 1 zit aan de onveilige kant (al wordt er in de berekening volgens
de Eurocode gerekend met één gemiddeld Reynoldsgetal en niet met een verlopend Reynoldsgetal).

In figuur 9.7 is verder te zien dat de lijnen van de windbelasting volgens NEN 6702 (met Ct = 0.7 en
1.2) aan de veilige kant van de meest reële waarden liggen.
Daarbij kan worden opgemerkt dat de windbelasting volgens NEN 6702 (met Ct = 1.2) een zeer
conservatieve aanname voor windbelasting geeft, waaruit kan worden geconcludeerd dat de waarde
voor Ct volgens NEN 6702 gesteld kan worden op 0.7.

Voor de bepaling van de te gebruiken definitieve windbelasting op de toren worden de resultaten
volgens het windtunnelonderzoek en NEN 6702 (met Ct = 0.7) nader geanalyseerd. De overige twee
methoden, Eurocode 1 en NEN 6702 (met Ct = 1.2), worden verder buiten beschouwing gelaten,
omdat die te onveilig respectievelijk te behoudend zijn.

In figuur 9.8 is te zien dat de belasting volgens het windtunnelonderzoek boven een hoogte van 60
meter afneemt. Dat is te verklaren doordat de wind vanaf die hoogte ook óver het gebouw kan
stromen in plaats van alleen óm het gebouw. Daardoor ondervindt de wind vanaf die hoogte minder
invloed van het gebouw. Dit effect wordt versterkt door het verloop van de diameter over de hoogte
van het gebouw; het gebouw wordt naar boven toe afgerond, dit is nog gunstiger voor de stroming van
de lucht (wind).
NEN 6702 houdt met dit verschijnsel geen rekening (conservatief). Wordt de lijn van de windbelasting
volgens het windtunnelonderzoek, van onder de 60 meter, doorgezet naar boven, laat de lijn een
soortgelijk verloop over de hoogte zien als NEN 6702 (stippellijn 1 in figuur 9.8).
Aan de voet van het gebouw (onder de 48 meter) is de windbelasting volgens NEN 6702 als constant
aangenomen, dit is gedaan omdat aan de voet van een gebouw invloed van de directe omgeving een
grote rol speelt. De bebouwing in de directe omgeving is in de NEN-normen niet meegenomen. In
figuur 9.8 (stippellijn 2) is de windbelasting volgens het windtunnelonderzoek ook constant
aangenomen tot 48 meter hoogte.

- NEN6702 (Ct = 0.7)
- windtunnelonderzoek Verticale

doorsnede

80 Hoogte in m

60

40

20

1.0 0.8 0.60 0.30 0.0

Wndbelasting in kN/m2

figuur 9.8: windbelasting NEN 6702 en windtunnelonderzoek.
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Als nu de lijnen van de wind belasting volgens NEN 6702 en het windtunnelonderzoek met elkaar
vergeleken worden (figuur 9.8), is te zien dat er slechts een minimaal verschil zit tussen de beide
methoden.
In het vervolg van het afstudeerproject wordt gerekend met de wind belasting volgens NEN 6702 (met
Ct = 0.7). De belangrijkste reden om dit te doen (en niet te rekenen met de meest reële windbelasting)
is te vinden in het feit dat de factor van de omrekening van uurgemiddelde windsnelheid naar
maximale windsnelheid (factor = 2, zie § 9.3) niet onomstotelijk kan worden aangetoond, het is een
ervaringsgetal.
In de handberekeningen in hoofdstuk 5 is de windbelasting bepaald op 108 meter hoogte, die
belasting is vervolgens over de hele hoogte constant gehouden (conservatief). In het uiteindelijke
computermodel zal wel het verloop over de hoogte meegenomen worden.

9.7. Maximale staafkracht

De maximale staafkracht ten gevolge van de windbelasting bevindt zich onderin de toren, daarom
worden slechts de staven van de begane grond naar de 2e en van de 2e naar de 4e verdieping
geanalyseerd.
Uit de computerberekening volgt voor de representatieve maximale staafkracht (drukkracht) in de
staven van de begane grond naar de 4e verdieping:
Windbelasting: 832.5 kN (bijlage E.5, tabel E.7).

Volgens de voorschriften dient ook het volgende belastinggeval met windbelasting in de
belastingcombinaties te worden meegenomen: over de halve breedte van het gebouw de
windbelasting zoals die hiervoor berekend is, over de andere helft van de breedte van het gebouw de
helft van die windbelasting.
De constructie van de toren is niet gevoelig voor torsie. Daardoor zijn combinaties met dit extra
belastinggeval niet maatgevend. Dit wordt bewezen door het genoemde extra belastinggeval door de
wind in te voeren in het computermodel en te vergelijken met de hele windbelasting over de hele
breedte van de toren. in bijlage E.6. staan de resultaten van die berekening. Daaruit blijkt dat zowel de
maximale staafkrachten als de maximale vervormingen ten gevolge van dit extra belastinggeval onder
de krachten en vervormingen blijven ten gevolge van de hele windbelasting over de hele breedte van
het gebouw.
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Analyse gevelbuscGrs:ructie 10. Krachtswerkmq door atrium

10.Additionele krachten door atrium

De krachten op de gevelbuis die voortkomen uit het atrium, zijn beschreven in § 4.1. In dit hoofdstuk
wordt de grootte van die krachten berekend, daarvoor wordt de middenring in ESA-Prima Win
ingevoerd (§ 10.4.). De grootte van de krachten wordt echter eerst bepaald met enkele
handberekeningen, om dezelfde redenen als bij de handberekeningen uit hoofdstuk 5: om een gevoel
te krijgen voor de krachtswerking in de constructie en om de computerberekeningen te kunnen
controleren op invoerfouten.
Eerst worden de verticale belastingen op de middenring bepaald (§ 10.1.), dan de horizontale
krachten die daar het gevolg van zijn, gesplitst in:
1. Krachten die ontstaan doordat een verticale kracht opgenomen wordt door een schuine kolom
(§ 10.2.).
2. Krachten uit een ondersteuning van de schuine kolommen (§ 10.3.).

De handberekeningen worden uitgevoerd voor twee verdiepingen: een verdieping met alleen krachten
ten gevolge van een verticale kracht die opgenomen wordt door een schuine kolom (1ge verdieping)
en een verdieping met ook krachten uit een ondersteuning (16everdieping). De resultaten daarvan
worden vergeleken met de resultaten uit de computerberekening op diezelfde verdiepingen (§ 10.5.).
De vergelijking wordt slechts gemaakt voor de permanente belasting, aangezien alleen een oordeel
geveld dient te worden over de twee berekeningsmethoden (hand- en computer-), de krachtswerking
blijft hetzelfde onder veranderlijke belasting, alleen met andere waarden.

In hoofdstuk 4 is uitgelegd dat door de verticale belasting op de vloerliggers van de middenring
horizontale krachten in de vloeren ontstaan. Die horizontale krachten, die aangrijpen op de middenring
moeten wel naar de gevelbuis gaan op die verdieping, omdat alle kolommen van de middenring
pendelstaven zijn dus aan beide uiteinden scharnierend, evenals de centrale kolom.
Met andere woorden: een herverdeling van de horizontale krachten door de middenring of de centrale
kolom kan niet plaatsvinden, de middenring is statisch bepaald.

10.1.Verticale belastingen

Om tot de horizontale belastingen te komen dienen eerst de verticale belastingen op de middenring te
worden berekend. De verticale belasting bestaat uit vloerbelasting (permanent en veranderlijk) en uit
een gevel, welke langs de boven- en onderkant van het atrium loopt (figuur 10.1).

verdieping n + 1

schuine kolom
bovenkant van
het atrium

schuine kolom
onderkant van
het atrium

gevel aan de
onderkant van
het atrium

gevel aan de
.-::x.I~_-bovenkantvan

het atrium

figuur 10.1: gevel boven- en onderkant atrium.

De belastingen worden berekend door op een bepaalde verdieping de lengte van de overspanning
van de vloeren van de middenring naar de gevelbuis (buitenste vloervelden) te bepalen, die
overspanning is op elke verdieping anders door het verloop van de diameter van de gevelbuis over de
hoogte. De overspanning van de vloerliggers van de middenring naar de centrale kolom (binnenste
vloervelden) is wel constant over de gebouwhoogte, 12 meter (figuur 10.2).
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Van de overspanningen van het binnenste en het buitenste vloerveld komt de helft terecht op de
middenring (figuur 10.2).
Het buitenste vloerveld rust rechtstreeks op de liggers van de middenring, de belasting uit het
binnenste vloerveld rust op liggers van de centrale kolom naar de middenring (§ 3.3).

gevelbuis

deel buitenste vloerveld,
dat rust op de liggers
van de middenring

deel binnenste vloerveld,
dat rust op de liggers
van de middenring

figuur 10.2: vloeroppervlak op de middenring.

Om de handberekeningen (en later ook de computerinvoer) te vereenvoudigen, wordt de
vloerbelasting berekend als lijnlast op de liggers van de middenring. Dit is te rechtvaardigen omdat de
krachtsverdeling naar de kolommen wel hetzelfde blijft. Alleen gaat de vloerbelasting van de binnenste
vloervelden nu via de liggers tussen de kolomassen van de middenring (tangentiële richting), in plaats
van via de liggers tussen de kolomassen van de middenring en de centrale kolom (radiale richting),
naar de kolomassen.

Als voorbeeldberekening wordt de lijnlast t.g.v. permanente belasting op de liggers van de middenring
op de 1ge verdieping berekend:
Eerst wordt de afmeting van de vloeroverspanning van het buitenste vloerveld bepaald, in hoofdstuk 8
is gegeven dat de diameter van de gevelbuis op de 1ge verdieping 49.886 m bedraagt. Daarmee kan
de overspanning van de buitenste vloervelden worden bepaald, zie figuur 10.3.

(24.943 -12) = 12.943 m centrale
kolom

middenring

12m

straal verdieping:
49.886/2 = 24.943 m

figuur 10.3: overspanning vloervelden 1ge verdieping.
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1 '",_ door atrium

Als de overspanningen bekend zijn wordt het totale oppervlak op de middenring berekend. Daarvoor
moet de straal van de cirkels bekend zijn zoals die gegeven staan in figuur 10.4.

straal
cirkel 2

straal
cirkel 1

figuur 10.4: straal 2 cirkels 19 verdieping.

Straal cirkel 1: 12 m van de middenring + helft van de overspanning van de buitenste vloervelden.
Voor de 1geverdieping geldt: Rcirkel1= 12 + 12.943/2 = 18.472 m.
Straal cirkel 2: helft van de straal van de middenring, op elke verdieping is dat 12 /2 = 6 m.

Het totale oppervlak op de middenring op de 1ge verdieping wordt nu: (het oppervlak van cirkel 1) -
(oppervlak van cirkel 2).
Voor de 1ge verdieping geldt:
Oppervlak op middenring: TT * (18.472)2- TT * (6)2= 958.8 m".
Om van het totale oppervlak op de middenring naar een totale belasting te komen, wordt het
oppervlak vermenigvuldigd met de vloerbelasting per rn", met de aanname dat de breedplaatvloeren
van het binnenste vloerveld een gelijke belasting per m2 geven als de WING-vloeren van het buitenste
vloerveld (7.6 kN/m2, zie § 5.2.).
In dit geval:
Totale permanente belasting op de middenring op de 1ge verdieping: 958.8 * 7.6 = 7286.9 kNo

De lijnlast kan nu berekend worden door de totale belasting te delen door de omtrek van de
middenring. Omdat in de berekening van de totale belasting de vloerdelen ter plaatse van het atrium
ook zijn meegerekend, moet ook de omtrek ter plaatse van het atrium meegenomen worden. De
liggers van de middenring hebben een lengte van 8.21 m, daarmee wordt de totale omtrek van de
middenring 9 * 8.21 = 73.9 meter, zie figuur 10.5.

figuur 10.5: omtrek middenring.

Voor de 1ge verdieping geldt dan:
Lijnlast permanente belasting: 7286.9/73.9 = 98.6 kN/m.
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Bij de lijnlast voor de permanente belasting moet het eigen gewicht van de liggers van de middenring
nog opgeteld worden, waarvoor 2.0 kN/m aangenomen wordt (lijnlast pb: 98.6 + 2.0 = 100.6 kN/m).

Tot slot staat er een puntlast op de schuine kolommen langs boven- en onderkant van het atrium, ten
gevolge van de gevel langs het atrium. Deze gevel loopt van de gevelbuis naar de centrale kolom en
rust op de vloerrand aan beide zijden van het atrium (figuur 10.1). Op de middenring rust een
gevelvlak van: verdiepingshoogte * (straal cirkel 1 - straal cirkel 2), zie figuur 10.4.

Omdat de puntlast slechts gering afwijkt per verdieping wordt een gemiddelde waarde van de puntlast
aangehouden. Voor een gemiddelde diameter van de gevelbuis van 48 meter geldt:
Rcirkel1 = 18 m.
RCirkel2 = 6 m.
Geveloppervlak op de middenring = 3.6 * (18 - 6) = 43.2 m2.

Aanname gevel: 1 laag glas: 0.6 kN/m2 (zie § 5.3.).
De puntlast heeft daarmee een grootte van: 0.6 * 43.2 = 25.9 kNo

Voor de 198 verdieping zijn nu alle belastingen op de middenring bekend. De berekeningen van de
permanente belasting op de middenring op de overige verdiepingen staan in bijlage F.1., de resultaten
zijn weergegeven in tabel 10.1. Hierin staan ook de lijnlasten voor de veranderlijke belasting, daar
wordt later in dit hoofdstuk gebruik van gemaakt (§ 10.5.).

106.6 90.5

11e 27.6 268

13e 106.6 79.4 20.4

15e 105.4 27.2 308 73.1 0
(dak)

tabel 10.1: lijnlasten op liggers middenring.

10.2. Verticale kracht opgenomen door schuine kolom

De horizontale component in de vloer is afhankelijk van de grootte van de verticale kracht die
opgenomen dient te worden door de schuine kolom. Verder is die horizontale kracht afhankelijk van
de hoek tussen verticale kracht en schuine kolom.

Deze hoek is voor elke schuine kolom langs de boven- en onderkant van het atrium hetzelfde (figuur
10.6):
De hoogte tussen twee verdiepingen: 3.6 m.
De hoekverdraaiing tussen twee verdiepingen: 5°.
De verdraaiing op een afstand van 12 meter (de diameter van de middenring): 1.05 m.
Hiermee wordt de hoek: a = 16.3°.
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figuur 10.6: hoek tussen schuine kolom en verticale belasting.

Uit de verticale belasting, berekend in § 10.1., wordt de horizontale kracht berekend op de 1ge
verdieping.

Er werken op de 1ge verdieping twee horizontale krachten ten gevolge van het feit dat een verticale
kracht opgenomen wordt door een schuine kolom: aan de boven- en onderkant van het atrium.
De twee liggers van de middenring op de 1ge verdieping aan beide zijden van het atrium sluiten niet
aan op een kolomas. De lengte van die liggers staat in figuur 10.7.

schuine kolom
onderkant van
het atrium \

vloerligger
middenring:
3.08 m

schuine kolom
bovenkant van

vloerligger
middenring:
3.08 m

o-.._;'---o 1geverdieping
atrium

figuur 10.7: vloerliggers 1ge verdieping t.p.v. atrium.

In § 10.1. zijn de lijnlasten en puntlasten op de middenring berekend (tabel 10.1). Uit de lijnlasten op
de liggers van de middenring kunnen de totale puntlasten op de schuine kolommen berekend worden
door: de halve lengte van de liggers tussen kolomas en schuine kolom * lijnlasten.
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Voor de 1ge verdieping worden de puntlasten (figuur 10.8):

Onderkant atrium (permanente belasting):
(0.5 • 3.08) • 100.6 = 154.9 kN, hier komt de belasting uit de gevel nog bij:
154.9 + 25.9 = 180.8 kNo

Bovenkant atrium:
Aangezien de liggers aan beide zijden van het atrium dezelfde grootte hebben, is ook de belasting
gelijk.

puntlast
onderkant

puntlast
bovenkant
atrium

figuur 10.8: belasting op 1ge verdieping.

Uit de gevonden belasting wordt een horizontale belasting in de vloeren berekend door: verticale
kracht • tan(hoek tussen schuine kolom en verticale belasting).

Voor de 1ge verdieping geldt voor de horizontale krachten in de vloer:

Onderkant atrium (permanente belasting):
Fhor; 19; onder = 180.8· tan(16.3°) = 52.9 kNo

Bovenkant atrium:
Ook de horizontale kracht is hetzelfde, omdat de hoeken tussen de schuine kolommen en de verticale
belasting voor de alle schuine kolommen hetzelfde is: Fhor; 19; boven = Fhor; 19; onder.
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10. door atrium

De richting van de horizontale krachten in de vloer op de 1ge verdieping aan de onderkant en
bovenkant van het atrium staan aangegeven in figuur 10.9. De horizontale kracht op een verdieping
ligt in het vlak, verticaal op de liggers van de middenring, waar de schuine kolom op uitkomt.

Fhor. 19; onder

F hor. 19; boven

/ kracht schuine kolom
/ ~ bovenkant atrium

~""""::,...::....-o 1ge verdieping
atrium atrium

kracht in schuine
kolom atrium kolom op

kolomas

kolom op
kolom as

kracht schuine
kolom
onderkant
atrium

Fhor; 19; boven

vlak, bepaald
door ligger
middenring

ligger
middenring

figuur 10.9: richting horizontale krachten 1ge verdieping.

10.3. Ondersteuning schuine kolommen

In § 4.1.3. is uitgelegd hoe een horizontale kracht in de vloeren komt ten gevolge van de
ondersteuningen van de schuine kolommen (aan de bovenkant van het atrium in de vorm van
springwerken, aan de onderkant in de vorm van kolomassen).
Voor de handberekeningen wordt de verticale ondersteuning op de 16e verdieping bekeken
(bovenkant atrium; dus een springwerk), zie figuur 4.8.

Het springwerk neemt alleen verticale kracht op, de horizontale kracht gaat via de vloeren naar de
gevelbuis. De grootte van die horizontale kracht is afhankelijk van de grootte van de kracht in de
schuine kolom tussen de 16e en 17e verdieping. Verder is de hoek tussen de schuine kolom en het
verticale springwerk van belang, deze is 16.30 (figuur 10.6). De berekening wordt ook hier weer
gemaakt voor de permanente belasting.
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Om de kracht in de schuine kolom tussen 16e en17e verdieping te bepalen wordt eerst de totale
verticale kracht op de schuine kolommen in het deel (tot volgende springwerk) erboven bepaald
(figuur 10.10):

springwerk-.
afmetingen liggers:
1. 1.03m
2. 2.05m
3. 3.08m
4. 4.10m
5. 5.13m
6. 6.16m
7. 7.18 m

A-A

o------~-----24· verdieping

7
bovenkant
atrium

6

5
/ kolomas

4

-- 17· verdieping

--- 16' verdiepingsPringw~

figuur 10.10: krachten op schuine kolom 16e naar 17e verdieping.

Verticaal:

Bovenkant atrium (permanente belasting):
Uit 23e verdieping: 0.5 * 7.18 * 92.8 + 25.9 =
Uit 22e verdieping: 0.5 * 6.16 * 95.1 + 25.9 =
Uit21everdieping: 0.5*5.13*97.1 +25.9=
Uit 20e verdieping: 0.5 * 4.10 * 98.9 + 25.9 =
Uit 1ge verdieping: 0.5 * 3.08 * 100.6 + 25.9 =
Uit 18e verdieping: 0.5 * 2.05 * 102.1 + 25.9 =
Uit 17e verdieping: 0.5 * 1.03 * 103.4 + 25.9 =

359.1
318.8
275.0
228.6
180.8
130.6
79.2 +
1572.1 kN

Dit betekent een kracht in de schuine kolom van 16e naar 17e verdieping:
Permanente belasting:
1572.1/ cos(16.3°) = 1637.9 kN

De kracht in de schuine kolom resulteert in een horizontale kracht in de vloer op de 16e verdieping
(permanente belasting):
Fhor, 16; boven = 1637.9 * sin(16.3°) = 459.7 kN
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De horizontale kracht in de vloer zit in het vlak, dat beschreven wordt door de schuine kolom van de
16e naar de 17e verdieping, zie figuur 10.11.

bovenkant
atrium

Fhor. 16;boven kolomas

kracht schuine kolom
onderkant atrium

vlak bepaald door
schuine kolom

~ sprinqwerk.c; t-__~A
vloer 16e verd.

figuur 10.11: richting horizontale kracht 16e verdieping.

10.4. Computerinvoer

De horizontale krachten, die in de vloeren komen, dienen opgenomen te worden door de gevelbuis.
Om op alle verdiepingen te bepalen hoeveel horizontale kracht er exact in de gevelbuis terechtkomt,
wordt de hele middenring ingevoerd in ESA-PrimaWin. Echter, de middenring wordt niet verbonden
met de gevelbuis, omdat het model dan te complex zou worden. In plaats daarvan wordt als volgt te
werk gegaan:
De middenring, zie figuur 10.12a, wordt uit het gebouw gehaald (figuur 10.12b), vervolgens worden de
horizontale krachten bepaald op elke verdieping (figuur 10.12c).
De plaats waar de horizontale krachten aangrijpen op de gevelbuis is ook bekend: de krachten grijpen
namelijk aan op het punt waar een schuine kolom de middenring snijdt (figuur 10.12d).
De gevonden krachten worden in hoofdstuk 13 in het computermodel van de gevelbuisconstructie
geplaatst (figuur 10.12e), op de juiste vloeren en bij de belastinggevallen waar ze uit voortkomen
(permanente dan wel veranderlijke vloerbelasting).
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a

gevelbuis

middenring

b c e

d

in te voeren hor. kracht
in model gevelbuis in
ESA-PrimaWin

figuur 10.12: horizontale kracht op een willekeurige vloer.

Zoals in het voorgaande is vermeld wordt de middenring in ESA-Prima Win ingevoerd zonder de
gevelbuis, ook de liftschachten worden niet ingevoerd. In werkelijkheid gaan de horizontale krachten
om de twee verdiepingen naar de gevelbuis, omdat aangenomen wordt dat de liftschachten een veel
kleinere stijfheid hebben dan de gevelbuis. De liftschachten brengen wel de horizontale krachten over
van de tussenvloeren naar de vloeren die aansluiten op de knopen van de gevelbuis (zie § 3.3.).
Evenals de liftschachten wordt de centrale kolom ook niet ingevoerd in het computermodel, omdat die
geen invloed heeft op de horizontale krachten: een herverdeling van de horizontale krachten door de
middenring of door de centrale kolom kan niet plaatsvinden, omdat alle kolommen als pendel werken.
Alle vloerliggers en (schuine) kolommen van de middenring zijn als pendelstaven ingevoerd (aan
beide uiteinden scharnierend). De vloeren zijn ingevoerd met behulp van de Master-Slave module, op
dezelfde manier als in §6.1. Om de horizontale krachten op de goede verdieping in te kunnen voeren
in het definitieve model, wordt de middenring in het computermodel op elke verdieping, onder de
schuine kolommen, horizontaal ondersteund in twee onderling loodrechte richtingen (rolopleggingen,
figuur 10.13.a). De springwerken aan de bovenzijde van het spiraalvormige atrium zijn in het
computermodel ingevoerd als starre ondersteuningen in verticale richting (figuur 10.13.b). De
computerinvoer van de constructie van de middenring is statisch bepaald; er is slechts één
krachtswerking mogelijk. Doordat het model statisch bepaald is, zijn de dimensies van de ingevoerde
profielen niet van belang. De verticale lijnlasten (permanent en veranderlijk) uit tabel 10.1 zijn op de
liggers van de middenring ingevoerd.

Uit dit computermodel kunnen dan de horizontale krachten ten gevolge van de aanwezigheid van het
atrium gehaald worden:
Op elke verdieping werken horizontale krachten, deze kunnen alleen aan de ondersteuningen
afgedragen worden. Door de reactiekrachten (in twee horizontale richtingen) op een punt waar een
schuine kolom op een vloer aankomt uit het computermodel te halen, zijn ook de horizontale
actiekrachten op die verdieping bekend, die door de gevelbuis opgenomen dienen te worden. Immers,
de reactiekrachten zijn even groot als de actiekrachten, alleen in tegengestelde richting. Als laatste
worden de horizontale krachten uit een tussenvloer verdeeld over de verdiepingen erboven en
eronder.
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Master-Slave lijnen, t.b.v.
schematisering vloeren

diagonaal langs
de onderkant van
het atrium

diagonaal langs
de bovenkant van
het atrium

ondersteuning
schuine kolommen in
twee horizontale
richtingen

kolomas: vert.
ondersteuning
schuine ~
kolommen
onderzijde
atrium

figuur 10.13.a: horizontale ondersteuningen.

ondersteunde
kolommen op
kolomas aan de
bovenzijde atrium

Master-Slave lijnen, t.b.v.
schematisering vloeren

~j
1""-

diagonaal
langs de
bovenkant van
het atrium

.\ 1'-

diagonaal langs r I \ ---=- T -
de onderkant van ~ ~ -e-,

het atrium '-....f=f==='t~~~-'"'.~~3~~~'~~ry~ :-' T _I- -
~~ . ----- ./

vert. ondersteuning -=:- ~ I- 'I _r-- -l
kolommen bovenzijde -, c>
atrium, t.p.v. springwerk r---_--<).~~~fT----<r--+_:==Ó'___I/V- ~ T -I- -/

/' ./

-
figuur 10.13.b: verticale ondersteuningen.

figuur 10.13: overzicht ingevoerde middenring.

10.4.1. Resultaten computerberekening

De resultaten, zoals die uit de computerberekening van de middenring verkregen worden, zijn
reactiekrachten in de horizontale steunpunten en op drie verdiepingen aan de bovenkant van het
atrium ook een verticale reactie. Deze reactiekrachten worden omgezet in actiekrachten op de
steunpunten door de krachten in tegengestelde richting op de steunpunten te laten aangrijpen, de
resultaten op alle verdiepingen staan in bijlage F, tabel F.4, met de coördinaten van de
ondersteuningen van de rand van het atrium door de schuine kolommen, waar de horizontale krachten
aangrijpen.
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Horizontale krachten op de tussenvloeren worden (gelijkmatig) verdeeld over de twee verdiepingen
erboven en eronder. Gemiddeld zal er daardoor op een verdieping, die aansluit op knopen van de
gevelbuis, een horizontale kracht bijkomen ter grootte van de kracht die rechtstreeks op die verdieping
werkt.
In plaats van de horizontale krachten uit de tussenvloeren precies te verdelen over de verdiepingen
erboven en eronder is ervoor gekozen om de krachten op een verdieping die aansluit op de knopen
van de gevelbuis te vermenigvuldigen met een factor 2. Dit wordt niet gedaan bij de verdiepingen die
voor de ondersteuning van de schuine kolommen zorgen (onderkant atrium: 6e, 14e en 22e verdieping,
bovenkant atrium: Se, 16e en 24e verdieping), omdat de horizontale krachten uit de tussenvloeren
tegengesteld werken aan de horizontale krachten ten gevolge van die ondersteuningen. Om er zeker
van te zijn dat er een veilige berekening wordt gemaakt worden deze krachten weggelaten. In tabel
10.2 staan de resultaten uit de computerberekening van de middenring.

veranderlijk 5,2

veranderlijk -14

veranderlijk -15,14

veranderlijk -28,88 -10,52

veranderlijk

veranderlijk -22,24 -8,11

veranderlijk

veranderlijk 56,27 97,34

veranderlijk 24,76

veranderlijk

veranderlijk 12,38

veranderlijk -16,18 -27,98

veranderlijk -17,78 100,47



vera~derliik,...,..~~~ o

verànderlijk 5,2 -29,36

veranderlijk 3,74 -21,15

veranderlijk 10.99 -9.22

tabel 10.2: horizontale krachten t.g.v. permanente belasting.

Uit de berekening van de computerinvoer van de middenring volgen ook de verticale krachten op de
springwerken aan de bovenkant van het atrium. In tabel F.4 in bijlage F zijn de grootte van de 3
puntlasten op de springwerken te zien. Een deel van die verticale kracht gaat via het springwerk naar
de centrale kolom, het overige deel komt op de gevelbuis terecht. De berekening van de grootte van
de verticale puntlasten op de gevelbuis, uit de springwerken staat in bijlage F.3. In tabel 10.3 staan de
resultaten van die berekening.

20 2044 412

tabel 10.3: verticale puntlasten op gevelbuis (in kN).
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10.5. Vergelijking handberekening en computerberekening

Uit de computerberekeningen komen reactiekrachten in x- en y-richting. Het resultaat van de
handberekeningen is één kracht per punt, waar een schuine kolom aansluit op een vloer. Daarom
moeten de twee krachten per punt uit de computerberekening omgerekend worden naar één kracht,
om een vergelijking tussen handberekening en computerberekening te kunnen maken.
De vergelijking tussen hand- en computerberekening bestaat uit een vergelijking van de horizontale
krachten op de1ge verdieping (§ 10.5.1.) en een vergelijking van de horizontale krachten ten gevolge
van de verticale ondersteuning op de 1 verdieping aan de bovenkant van het atrium (§ 10.5.2.).

10.5.1. Vergelijking horizontale krachten 198 verdieping

Handberekeningen:

In § 10.2. zijn de horizontale krachten in de vloer op de 1ge verdieping berekend, in figuur 10.14 zijn
de krachten getekend.

19· verdieping \~ schuine kolom
\ langs bovenkant

\\\~:i"m
hoek = 80° , " ..\\ , ." ',. .....

I ••.••.••\I...... ,
...s-: \......•. \

~ schuine kolom
langs onderkant
atrium

middenring

figuur 10.14: horizontale krachten handberekening op 1ge verd.

Computerberekening:

Voor het bepalen van de horizontale krachten op de gevelbuis op de 1ge verdieping zijn de waarden
van de actiekrachten op die verdieping in x- en y-richting nodig. In figuur 10.15 staat een horizontale
doorsnede over het gebouw op de 1ge verdieping met de actiekrachten uit de computerberekening
met ESA-Prima Win (zie tabel F.4).
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51.4

9.0

-50.7

figuur 10.15: actiekrachten 1ge verdieping.

Fhor' 19' onder = 51.4 kNo
Fhor; 19;boven= "';(9.02+ 50.72) = 51.5 kNo

10.5.2. Vergelijking horizontale krachten ondersteuning 16e verdieping

Handberekeningen :

In de handberekeningen in § 10.3. is de grootte van de horizontale kracht, ten gevolge van de
ondersteuning van de schuine kolommen aan de bovenkant (op de 16e verdieping), berekend. Uit de
schuine kolom aan de onderzijde van het atrium volgt echter ook een horizontale kracht op de 16e
verdieping. Voor de vergelijking van de krachten op de 16e verdieping tussen hand- en
computerberekening wordt deze kracht ook meegenomen.

Die kracht wordt op dezelfde manier berekend als de krachten in § 10.2.:
Overspanning ligger middenring: 6.16 m.
Puntlast op schuine kolom (permanente belasting):
0.5 *6.16 * 104.5 (lijnlast 16everd., tabel 10.1) = 321.9 kNo
Fhor; 16;onder = 321.9 * tan(16.3°) = 94.1 kNo
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..........~ _._ _.~_..~_~_~~_.._.._ __..__.._2g_;_.~~~~!.~~~~.:.~.~~~.~2I~~?5~at ~~~.

De krachten ten gevolge van de permanente belasting op de 16e verdiepingen staan in figuur 10.16.

..............

.0
6

middenring

lS·verdieping ,~ schuinekolom
\ langs bovenkant

\,\~"m

hoek = 800 "",\\ ,. .•.•...•...•" ~.•. '"
: »>: \
) .•.- \

~-~:uine kOIO~'
langs onderkant
atrium

figuur 10.16: horizontale krachten handberekening op 16e verd.

Computerberekening:

De resultaten uit de computerberekening (horizontale actiekrachten) op de 16e verdieping staan in
figuur 10.17 (zie ook tabel 10.2 en F.2).

98.9

440.9

:E8--:r8.0

----
figuur 10.17: actiekrachten op 16e verdieping.

Fhor; 16;boven= "(440.92 + 78.02) = 447.7 kNo
Fhor; 16;onder= 98.9 kNo

10.6.Conclusie

Een samenvatting van de waarden uit de vergelijking tussen de handberekeningen en de
computerberekeningen staat in tabel 10.4.
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door atrium

tabel 10.4: waarden hand- en computerberekeningen, in kNo

Uit het feit dat de gevonden waarden van de horizontale krachten op de 16een op de 1ge verdieping,
met de hand- en de computerberekeningen, slechts minimaal van elkaar verschillen, kan
geconcludeerd worden dat uit het ingevoerde computermodel van de middenring de horizontale
krachten berekend worden, zoals die ook in werkelijkheid optreden.
In hoofdstuk 13wordt dan ook gebruik gemaakt van de resultaten van deze computerberekening uit
tabel 10.2. Ook de puntlasten uit het springwerk worden uit dit model gehaald en ingevoerd op de
gevelbuis.

10.7. Puntlasten op gevelbuis

De extra staafkracht uit de horizontale krachten op de gevelbuis ten gevolge van de aanwezigheid van
het atrium wordt berekend door de horizontale en verticale puntlasten in het computermodel uit
hoofdstuk 8 in te voeren en de staafkrachten te analyseren. In de volgende paragraaf wordt de invoer
van de horizontale puntlasten op de gevelbuis behandeld, in § 10.7.2. wordt ingegaan op de verticale
puntlasten.

10.7.1. Horizontale puntlasten

De vloeren werken als schijven, in het computermodel zijn deze aangenomen als oneindig stijf in het
vlak. Daarom kunnen de horizontale krachten als puntlasten op de horizontale staven in de gevel
geplaatst worden. Die horizontale krachten dienen wel aan te grijpen in het verlengde van de werklijn
van de plaats waar ze aangrijpen: op de middenring, daar waar de rand van het atrium ondersteund
wordt door de schuine kolommen (langs de boven- en onderkant van het atrium). Uit het
computermodel van de middenring zijn de coördinaten van de ondersteuningen van de rand van het
atrium door de schuine kolommen bekend: dit zijn namelijk de plaatsen waar in de
computerberekening de horizontale ondersteuningen geplaatst zijn. De coördinaten van de
aangrijpingspunten van de horizontale krachten zijn bekend (tabel F.4), evenals de richtingen van de
krachten (x- en y-richting), met die gegevens zijn ook de plaatsen van de horizontale krachten op de
gevelbuis bekend (figuur 10.18). De grootte van de horizontale krachten staat in tabel 10.2. De
krachten worden als volgt ingevoerd: een kracht in x-richting wordt ingevoerd in het computermodel in
de x-richting, met een afstand ten opzichte van het midden. Deze afstand heeft een grootte van de y
coördinaat van het steunpunt waar de kracht uit voortkomt. In figuur 10.18 is het voorbeeld gegeven
voor de horizontale krachten, behorende bij het belastinggeval: permanente belasting, op de 22e
verdieping.
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werkelijk aangrijpingspunt
horizontale kracht

figuur 10.18: invoer horizontale puntlasten op de gevelbuis.

10.7.2. Verticale puntlast op de gevelbuis

In deze paragraaf wordt voor één verticale puntlast bekeken waar de krachten naartoe gaan (op de 4e
verdieping, dit is de grootste kracht). In totaal staan 3 puntlasten op het geveldeel voor het atrium (4e,
12e en op de 20e verdieping), deze zijn afkomstig uit de ondersteuning van de schuine kolommen aan
de bovenkant van het atrium door een springwerk (zie ook hoofdstuk 4). In figuur 10.19 is de invoer
van de 3 puntlasten op het geveldeel voor het atrium te zien.

-8574.01

5066.0

figuur 10.19: verticale puntlasten op de gevelbuis.

Uit de berekening in ESA-Prima Win is te zien dat de verticale kracht verdeeld wordt over de vier
buizen die in het punt samenkomen waar de puntlast op aangrijpt. De onderste 2 buizen krijgen een
drukkracht, de bovenste 2 een trekkracht (figuur 10.20). De 4 buizen die rechtstreeks uit de puntlast
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10. door atrium

een bepaalde kracht opnemen verdelen die kracht op hun beurt weer over de 3 buizen, die aansluiten
op de andere uiteinden. Ook daar nemen de bovenste 2 buizen weer een trekkracht op en de
onderste buis (1 buis) een drukkracht. Zo wordt de puntlast steeds fijner verdeeld over de gevelbuis
en werkt een groot deel van de constructie mee om de puntlast aan de fundering af te dragen.

-8574.0

-3061.1, maximaal
belaste staaf uit alle
puntlasten t.g.v.
aanwezigheid atrium

-3061.1

/
figuur 10.20: krachtsverdeling van één verticale puntlast.

10.8. Maximale staafkracht

De verticale puntlast op de 4e verdieping is de grootste van de 3 puntlasten en de totale maximale
staafkracht (hoofdstuk 13) bevindt zich ook onderin de toren. Daaromworden alleen de diagonalen in
de gevel van de begane grond naar de 2e verdieping en van de 2e naar de 4e verdieping
geanalyseerd.

Uit de computerberekening volgt voor de maximale staafkracht (drukkracht) in de staven van de
begane grond naar de 2e en van 2e naar de 4e verdieping:
Permanente belasting: 3619.9 kN (bijlage F.3., tabel F.6).
Veranderlijke belasting: 881.1 kN (bijlage F.3., tabel F.7).
Deze maximale staafkracht voor de twee belastinggevallen bevindt zich in een diagonaal die aansluit
op de knoop van de gevelbuis waar het onderste springwerk op aankomt. Deze staaf is aangegeven
in figuur 10.25, de staafkracht in die figuur is het gevolg van slechts één puntlast. Als alle puntlasten
(horizontaal en verticaal) ingevoerd worden, wordt die staafkracht verhoogd naar 3619.9 kN voor de
permanente en 881.1 kN voor de veranderlijke belasting.
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en liftschacrnen

11. Stijfheidsverschil gevelbuis en liftschachten

In § 4.2. is het probleem gesignaleerd, dat voortkomt uit het stijfheidverschil tussen de gevelbuis en de
liftschachten, hier volgt een korte beschrijving.
Ter plaatse van de tussenvloeren wordt een moment in de diagonalen in de gevel geïntroduceerd,
doordat de gevelbuis en de liftschachten niet dezelfde uitbuigingsvorm hebben. De uitbuigingsvorm
van de gevelbuis is opgebouwd uit rechte lijnen, die van de liftschachten is een continue kromme (zie
figuur 4.15).

11.1. Vervormingsverschil per verdieping

Het moment in de gevelbuis is een functie van de vervorming die de gevelbuis ondergaat.
Om te bepalen wat het maximale vervormingsverschil is, dat mogelijk kan optreden tussen de
uitbuiging van de liftschachten en van de gevelbuis, wordt in ESA-Prima Win een ingeklemde staaf
ingevoerd. Op deze staaf wordt een q-Iast in horizontale richting geplaatst, zodanig dat de vervorming
bovenaan de staaf (Uh = 108m in figuur 11.1) gelijk is aan de maximaal toegestane vervorming. De
maximaal toegestane vervorming, als de fundering niet meegenomen wordt (§ 6.2.) heeft een grootte
van:
Uh = 108m = 1 / 1000 .• 108000 = 108 mmo

Uh = 108m
V V
i\ i\

q-Iast

figuur 11.1: ingeklemde staaf met q-Iast.

Als de ingeklemde staaf bovenaan een vervorming heeft van 108 mm, heeft deze staaf ook de
uitbuigingsvorm die de betonnen liftschachten in de toren maximaal kunnen krijgen. Het is dus niet
van belang welke belasting en welke stijfheid de ingevoerde ingeklemde staaf heeft, omdat het hier
alleen gaat om de uitbuigingsvorm en die is voor elke ingeklemde staaf hetzelfde, als er eenzelfde
soort belasting ingevoerd wordt (q-Iast, wel met een andere grootte).
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11, er: littschachten

Vanuit de ingeklemde staaf wordt vervolgens de uitbuiging van de liftschachten op elke verdieping
bepaald, door op de hoogtes van de verdiepingen te bepalen wat de uitbuiging van de staaf is (figuur
11.2),

Uh= 108m= 108mm
v v

11 11

30"
29"
28"
27"

30"

~uitbuiging
liftschacht

\
27" = tussenvloer

figuur 11,2: uitbuiging van de liftschachten,

De gevelbuis heeft ander uitbuigingspatroon dan de liftschachten, Het uitbuigingspatroon is
opgebouwd uit rechte lijnen, tussen de knopen van de driehoeken in de gevel (om de 7.2 meter). Van
de gevelbuis kan de maximale uitbuigingsvorm ook afgeleid worden uit de ingevoerde ingeklemde
staaf: de knopen om de twee verdiepingen worden verbonden met een rechte lijn.
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Op alle verdiepingen (ook op de tussenvloeren) kunnen nu de uitbuigingen van de gevelbuis bepaald
worden (zie figuur 11.3).

Uh=108m = 108 mm

30"
29"
28"
27"

v v
11 71

uitbuiging
~ liftschacht-, /"

/

30"

I
I
I
I
I
I
I
I
I

27":= tussenvloer

uitbuiging
gevelbuis

26" --~~--~,----~----
I

0.5 * (U27e verd. - U26e verd.)

figuur 11.3: uitbuiging van de gevelbuis.

Door op elke tussenvloer te berekenen wat het verschil is tussen de uitbuiging van de liftschachten en
de uitbuiging van de gevelbuis, kan bepaald worden hoe groot het maximale uitbuigingsverschil is en
op welke tussenvloer dit verschil zich bevindt.
De maximale uitbuigingsverschillen per verdieping zijn uitgewerkt in bijlage G. In figuur 11.4 staat het
maximale verschil (0.22 mm) tussen de uitbuiging van de gevelbuis en van de liftschachten
aangegeven, het bevindt zich op de 1"verdlepinq.

knoopvan de
gevelbuisop de
beganegrond ~

uitbuigingslijn
liftschacht ~

knoop van de
gevelbuis op de
2everdieping

'/ uitbuigingslijn
~gevelbuis
/
/

-+~---- tussenvloerop de
1everdieping

figuur 11.4: maximaal uitbuigingsverschil.
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11.

11.2. Gevolgen stijfheidsversch il

en tittschacnten

In de vorige paragraaf is bepaald wat de maximale verplaatsing van een tussenvloer is, ten opzichte
van de vloer erboven en eronder. Deze verplaatsing komt op hetzelfde neer als drie vloeren boven
elkaar, waarvan de middelste een verplaatsing ondervindt. Het gevolg hiervan is, dat de twee
liftschachten en alle driehoeken in de gevel weerstand bieden tegen de verplaatsing (figuur 11.5).

als de vloer verplaatst, bieden alle
diagonalen en de twee liftschachten
weerstand

7.2 meter

figuur 11.5: verplaatsing tussenvloer.

3.6 meter

De gevelbuis en de liftschachten worden nu geschematiseerd zoals in figuur 11.6.a. De vloer wordt
verondersteld in zijn vlak oneindig stijf te zijn. Er zijn een aantal verdelingen van de verplaatsing
mogelijk. De verdeling hangt af van de stijfheid van de gevelbuis en van de liftschachten.

Situatie 1

Elvfoer= 8

Situatie 3

36 * Eldiagonaal uitzetting vloer =
~D-_o.2_2_mmp-__ -a~

2* ElJiftschacht

Situatie 2

figuur 11.6.a: schematisering gevelbuis en liftschachten.

figuur 11.6.b: 3 situaties.

figuur 11.6: verdeling uitzetting.

Er zijn drie verdelingen mogelijk (als de verkorting van de vloer niet meegenomen wordt), van de
uitzetting van de ligger (figuur 11.6.b):
1. Alle uitzetting komt in de gevelbuis;
2. Alle uitzetting komt in de liftschachten;
3. De uitzetting wordt verdeeld over de gevelbuis en de liftschachten.
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Situatie 1 doet zich voor als: stijfheid liftschachten >>> stijfheid gevelbuis.
Situatie 2 doet zich voor als: stijfheid gevelbuis >>> stijfheid liftschachten.
Situatie 3 doet zich voor als de stijfheden van de gevelbuis en van de liftschachten enigszins bij elkaar
in de buurt liggen.

In dit verslag wordt alleen ingegaan op de gevelbuis, daarom wordt enkel de situatie bekeken, welke
voor de gevelbuis het meest ongunstig is: situatie 1. In die situatie krijgen alle staven dezelfde
vervorming doordat de vloer als schijf werkt. Aangezien de diagonalen buisprofielen zijn, hebben deze
in elke richting hetzelfde weerstandsmoment en daarom hoeft er slecht één diagonaal bekeken te
worden.
In situatie 1 komt alle uitzetting in de gevelbuis, dus in elke diagonaal. De uitzetting kan gezien
worden als een kracht, die kracht heeft een moment tot gevolg. De kracht kan worden berekend
omdat bekend is welke verplaatsing die kracht tot gevolg heeft.

F I diagonaal v.d.
t I gevelbuis

L\",__~t//<~~
L = 8.3 m

figuur 11.7: zakking u, in diagonaal van de gevelbuis.

De relatie tussen de uitbuiging u en de kracht F wordt uitgedrukt in een formule (figuur 11.7) [9]:

u = (F * L3) 148 EI

met:
Estaat = 2.1 * 105 N/mm2

1= 1.59 * 109 rnrn" voor B508/40 (zie referentieproject Swiss Re)
wordt dit:
0.22 = (F * (8.3 * 103)3) 148 * 2.1 * 105 * 1.59 * 109
F = 6.2 kNo

Het buigend moment wordt dan:
M = Y4 * 6.2 * 8.3 = 12.9 kNm.

Het berekende maximaal optredende moment werkt in het midden van de diagonalen van de begane
grond naar de tweede verdieping.

11.3. Conclusie

De conclusie uit het voorgaande is dat het verschil in uitbuiging tussen de liftschachten en de
gevelbuis niet voor grote problemen zorgt in de gevelbuis.
Het moment in het midden van 12.9 kNm zorgt voor een dermate kleine spanningsverhoging ten
opzichte van de overige belastinggevallen dat het verwaarloosd mag worden.

In het voorgaande is uitgegaan van de (voor de gevelbuis) ongunstigste situatie, waarbij de
liftschachten een vervorming opleggen aan de gevelbuis. De werkelijkheid zal echter eerder het
tegenovergestelde zijn: de gevelbuis legt een vervorming op aan de liftschachten. Deze situatie is
gunstig voor de gevelbuis (geen moment in de diagonale buizen), er kunnen wel problemen ontstaan
bij de liftschachten. De liftschachten moeten de vervorming namelijk wel aankunnen, anders ontstaan
er scheuren in de wanden van de schachten. Scheuren in het beton zijn voor de gebruikers van het
gebouw vanzelfsprekend geen prettig gezicht. Bij een verdere uitwerking van het gebouw moet met dit
probleem rekening gehouden worden.
Bekeken zou kunnen worden of een liftschacht met stalen kolommen, scharnierend verbonden met de
twee verdiepingen die aansluiten op de knopen van de gevelbuis, het probleem vermindert (zoals
aangegeven in figuur 14.12).
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12.Temperatuurverschil in de gevelbuis

In dit hoofdstuk worden de belastinggevallen bepaald, die in de gevelbuis kunnen optreden als gevolg
van temperatuurverschillen in de staalconstructie. In §4.3. is aangegeven dat er een
temperatuurverschil in de staalconstructie ontstaat doordat de staalconstructie van de gevelbuis t.p.v.
het atrium buiten staat, terwijl het overige deel van de staalconstructie in een geconditioneerde spouw
staat.

In het gebouw zijn drie verschillende temperatuurzones te onderscheiden, waarin elementen van de
constructie staan:
1. Buitentemperatuur, met de staalconstructie van de gevelbuis ter plaatse van het atrium;
2. Spouwtemperatuur, met de staalconstructie van het overige deel van de gevelbuis;
3. Binnentemperatuur, met de staalconstructie van de middenring.

In § 12.1. wordt ingegaan op de gekozen gevel voor de kantoortoren, daarna (in § 12.2.) worden de
gevolgen van een temperatuurverandering uitgelegd. Vervolgens (§ 12.3.) wordt de grootte van het
temperatuurverschil bepaald.
In § 12.4worden de belastinggevallen bepaald, die het gevolg zijn van de temperatuurverschillen in
de staalconstructie. De computerberekening wordt gemaakt in § 12.5,

12.1.Façadegevel [12]

Door het ontwerpteam van de toren is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van drie
gevelsystemen voor het ontwerp van de toren:
1. enkelschalige gevel;
2. klimaatgevel;
3. façadegevel.

In het onderzoek naar de verschillende gevels is vooral gelet op het gewenste binnenklimaat en op de
kosten, rekening houdend met de energieprestaties van de drie gevelsystemen.
Uit het onderzoek komt de façadegevel als beste naar voren. Daarnaast sluit dat gevelsysteem het
best aan op de wensen van de architect, wat betreft het gevelbeeld en het uitzicht van binnenuit.
Met behulp van een façadegevel wordt een buffer gecreëerd tussen de buiten- en de
binnentemperatuur. Dit wordt bereikt door aan de buitenzijde van de staalconstructie een schil aan te
brengen in de vorm van enkellaags glas. Aan de binnenzijde van de staalconstructie wordt een
thermische gevel, met behulp van geïsoleerd glas, aangebracht (figuur 12.1).

I \
I \
I \ enkel glas
I \ <,I \
I \ diagonaal in de 1/,/I I \ gevel
r--- <.~ :/ /...// "y' /

vloer~

V <,
<,

BUITEN BINNEN

\ I
\ I
\ I

geïsoleerd glas

spouw

figuur 12.1: principe façadegevel.

12.2.Gevolgen door temperatuurveranderingen [12]

Onder invloed van temperatuurveranderingen in een bepaalde omgeving ondergaat een bepaald
materiaal in die omgeving ook een temperatuurverandering en een daarmee gepaard gaande
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lengteverandering. Door de lengteverandering van de diagonalen in de gevel ontstaan spanningen en
vervormingen in de staalconstructie.
Hoe groot de lengteverandering van een element van een bepaald materiaal is, hangt af van een
aantal factoren. Als eerste van de temperatuurverandering, hoe groter de verandering in temperatuur,
hoe groter de lengteverandering. Ten tweede hangt de lengteverandering af van de oorspronkelijke
lengte van het desbetreffende element, hoe groter de oorspronkelijke lengte van een object, hoe
groter de absolute lengteverandering na opwarming of afkoeling. Tenslotte is de lengteverandering
materiaalafhankelijk; de lineaire thermische uitzettingscoêfficiênt en de warmtegeleidingcoêfficiênt van
een materiaal bepalen de lengteverandering. Deze twee begrippen worden hierna kort toegelicht.

Lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt
De lineaire thermische uitzettingscoêfficiênt is een coëfficiënt die de verlenging en verkorting per
graad temperatuurvariatie aangeeft.
De lineaire thermische uitzettingscoêfficiênten van staal heeft een grootte van: 1.2 * 10-5 1("'.
De invloed van de thermische uitzettingscoêfficiênt van staal is grafisch weergegeven in figuur 12.2.

uitgangslengte stalen element
vóór temperatuurverandering

1
Ic

I
I

: lengte element nai temperatuurverhoging

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I I

figuur 12.2: thermische uitzettingscoêfficiênt.

I

: lengte element naitemperatuurverlaging

Warmtegeleiding coëfficiënt
De temperatuurverandering van een element, en daarmee de lengteverandering, wordt beïnvloed
door de weerstand in de tijd die het materiaal van dat element biedt tegen opwarmen en afkoelen, bij
een bepaalde verandering in omgevingstemperatuur. De tijd benodigd om een element op te warmen
of af te koelen wordt bepaald door de materiaalafhankelijke warmtegeleidingcoêfficiênt. Van staal is
die coëfficiënt: 50.0 W/(m * K).
De invloed van de warmtegeleidingcoêfficiênt op de temperatuur van een stalen element is grafisch
weergegeven in figuur 12.3.

temperatuur
verlaging staal

temperatuur

tem peratuur
verhoging

figuur 12.3: materiaaltemperaturen bij temperatuurverandering.
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12.3. Grootte temperatuurverschil

Om een beoordeling van het te verwachten binnenklimaat en de ventilatie te kunnen maken, is een
onderzoek gedaan naar de te verwachten temperaturen in de spouw. Evenals het
windtunnelonderzoek is dat temperatuuronderzoek uitgevoerd door Peutz & Associés. De resultaten
uit dat onderzoek kunnen gebruikt worden om de invloed van de verschillende temperaturen in de
staalconstructie te bepalen.
De spouw bestaat uit een aantal compartimenten, de resultaten uit het temperatuuronderzoek in de
spouw geven een gemiddelde extreme waarde over één compartiment aan.
Volgens het onderzoek naar de temperaturen in de spouwen de aan te houden waarden voor de
buitentemperatuur volgens NEN 6702 (tabel 12 in [5]), kunnen de extreme en momentane waarden
voor de temperaturen aangehouden worden zoals die zijn gegeven in tabel 12.1 [12]. Waarbij ervan
uit gegaan wordt dat de constructie ter plaatse van het atrium directe zonbestraling ondervindt en licht
van kleur is.

momentaan 17 17

tabel 12.1: aan te houden temperaturen, in 0 C.

Uit onderzoek in een eerder stadium is bepaald dat een consequentie van de gekozen gevelvariant is
dat de staalconstructie van de gevelbuis ter plaatse van het atrium getracerd dient te worden.
Traceren wil zeggen dat er een (koper)draad om de stalen buizen van de constructie wordt gewonden,
waardoor een kleine elektrische stroom wordt geleid, die de buizen opwarmt. Om de warmte vast te
houden wordt over de buizen met de spoel isolatie aangebracht (figuur 12.4). Dit systeem treedt in
werking indien de buitentemperatuur onder het vriespunt komt.

buis
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figuur 12.4: buis t.p.v. atrium.

De reden waarom deze maatregel genomen is, is de volgende:
Het temperatuurverschil tussen de staalconstructie van de gevelbuis en van de middenring zorgt
voor een uitzettingsverschil. Hierbij is het probleem, dat er scheuren in de vloer kunnen ontstaan,
doordat de vloer een cirkel is, waarvan de binnenkant niet gelijk vervormt met de buitenkant (figuur
12.5). a: ~denring

zonder temperatuurverschil met temperatuurverschil

figuur 12.5: temperatuurverschil gevelbuis - middenring.
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De scheuren die zouden kunnen ontstaan zijn niet acceptabel voor de gebruikers van de toren. Er is in
het ontwerp geen afwerking gedacht aan de onderzijde van de vloeren, de scheuren zouden dan in
het zicht blijven. Het verschil tussen de uitzetting van de gevelbuis en de midden ring kan een
bepaalde maximale waarde aannemen waarbij scheurvorming geen rol speelt. Het
temperatuurverschil waarbij het maximale uitzettingsverschil optreedt tussen de gevelbuisconstructie
en de middenring wordt overschreden wanneer het sysyteem van de façadegevel toegepast wordt. Uit
dat onderzoek blijkt verder dat het uitzettingsverschil wel aan de eisen voldoet (kleiner dan 3 cm),
indien de staalconstructie van de gevelbuis ter plaatse van het atrium wordt getracerd.

Het gevolg voor de temperatuur van de staalconstructie ter plaatse van het atrium is dat die niet onder
0° C kan komen. Dit resulteert in temperaturen in de verschillende zones zoals die staan in tabel 12.2.

Spouw (gevelbuis) Buiten
(gevelbuis t.p.v.

het atrium)
zomer winter zomer winter

extreem 30 0 60 ••momentaan 17 17 17 4

tabel 12.2: aan te houden temperaturen, in 0 C.

De temperaturen worden constant aangenomen in de twee verschillende temperatuurzones (spouw
en buiten) van de staalconstructie. In werkelijkheid is de situatie complexer, omdat de temperatuur
varieert in de twee zones (spouwen buiten), zowel over de doorsnede als over de hoogte. Die variatie
is het gevolg van het verschil in zonbestraling van de staalconstructie, de zoninval (figuur 12.6). Dit
effect zal in een later stadium van het uitwerken van het ontwerp nader onderzocht moeten worden,
met behulp van een uitgebreid temperatuuronderzoek.

temperatuur b zoninval

\ (\
~,/ c/>
/V\
"/V\
,/V\
,--/\.../ \
- I\. r>;

J ~

. ,../ \.,_/\
<; <,/\/'r-: /-.

verdiepings
vloer

~ temperatuur c

temperatuur x

zoninval-,

tempera
tuur y

figuur 12.6: verschillende temperaturen in één temperatuurzone.

12.4. Temperatuurverschil als belastinggeval

Temperatuurverschillen dienen net zo opgevat te worden als elk ander belastinggeval [13]. Daarom
worden de volgende belastinggevallen verkregen, ten gevolge van temperatuurverschillen in de
staalconstructie:

• Belastinggeval 1: extreme temperatuurverschillen in de staalconstructie in de zomer.

12 - 4



• Belastinggeval 2: extreme temperatuurverschillen in de staalconstructie in de winter.

• Belastinggeval 3: temperatuurverschil momentaan.

Met de temperaturen uit tabel 12.1 betekent dit:
• Belastinggeval 1: Staalconstructie ter plaatse van atrium: /::,.T = 60 - 30 = +300 C, t.o.v. overige

staalconstructie.

• Belastinggeval 2: Staalconstructie ter plaatse van atrium: /::,.T = 0 - 0 = 00 C, t.o.v. overige
staalconstructie. Dit betekent geen temperatuurverschil in de winter: dit belastinggeval valt weg!

• Belastinggeval 3: Staalconstructie ter plaatse van atrium: /::,.T = 4 - 17 = -130 C, t.o.v. overige
staalconstructie.

In het definitieve computermodel (hoofdstuk 13) worden de twee overgebleven belastinggevallen
meegenomen in de maatgevende belastingcombinaties. In de volgende paragraaf wordt eerst
bekeken welke consequenties de temperatuurverschillen hebben op de gevelbuisconstructie.

12.5. Computerberekening

Alvorens de computerberekening van de belastinggevallen door de temperatuurverschillen in de
gevelbuis te behandelen, wordt hier eerst ingegaan op de exacte plaats van de
temperatuurverschillen.
De knopen van de gevelbuis liggen in het horizontale vlak in een cirkel om de 20 graden t.o.v. het
middelpunt van de cirkel. In het ontwerp heeft het atrium een grootte van een kwart cirkel, 90 graden.
Figuur 3.3 (impressie van de architect van de toren) laat zien dat de bovenkant van het atrium gelijk
loopt met de schuin opgaande kolommen in de gevel. Dat betekent dat de vloeren aan de onderkant
van het atrium eindigen in het midden van de driehoeken (figuur 12.7). In figuur 12.8 is te zien waar de
buitengevel het gebouw in gaat.
In een later stadium van het project zal het atrium waarschijnlijk wel aan de boven- én aan de
onderzijde aansluiten op de driehoeken door het atrium 80 of 100 graden te maken.

figuur 12.7: beëindiging vloeren. figuur 12.8: buitengevel t.p.v. atrium.

De driehoeken, waarbij de gevel halverwege naar binnen gaat (afbeelding 1 in figuur 12.8), krijgen in
het computermodel dezelfde temperatuur als de overige driehoeken ter plaatse van het atrium. De
werkelijke temperatuur van die driehoeken ligt ergens tussen de buitentemperatuur en de
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spouwtemperatuur in, omdat de stalen buizen de temperatuur (van beide zones) goed geleiden. Toch
wordt voor de temperatuur van die driehoeken de buitentemperatuur genomen omdat dit het
ongunstigst is, dus wordt veilig gerekend.
In de verbindingen tussen de buizen die in de gevel voor het atrium staan en de knopen die in de
spouw staan, bij de overgang binnen - buiten, wordt een koudebrugonderbreking opgenomen. Dit
gebeurt door middel van teflon plaatjes tussen de verbindingsplaten van beide aan te sluiten delen,
hier wordt in hoofdstuk 14 (ontwerp knoop) nog op teruggekomen.

Met behulp van het computerprogramma ESA-Prima Win is een berekening gemaakt voor de
gevelbuisconstructie met de belastinggevallen 1 en 3 zoals die in § 12.4. afgeleid zijn. In deze
paragraaf komt de berekening van belastinggeval 1 aan bod; in hoofdstuk 13 worden beide
belastinggevallen gebruikt in de verschillende belastingcombinaties.

Ter plaatse van het atrium zijn de buizen 30 graden warmer dan de overige buizen. In het
computermodel uit hoofdstuk 8 is dan ook een temperatuurbelasting van + 30 graden ingevoerd op de
staven ter plaatse van het atrium. Als gevolg daarvan ontstaan er krachten in de buizen.
De resultaten van de berekening worden besproken aan de hand van een analyse van de gevonden
verticale reactiekrachten.

De verticale reactiekrachten ten gevolge van belastinggeval 1 wat betreft temperatuurverschillen in de
gevelbuis staan in figuur 12.9.

duidelijk groter
dan overige
reactiekrachten
in zone 3

610.2 509.9

figuur 12.9: reactiekrachten t.g.v. temperatuurverschil.

De verticale reactiekrachten uit ESA-Prima Win zijn tegengesteld aan de verticale actiekrachten uit de
twee staven die in één steunpunt samenkomen. Door de resultaten te analyseren en te verklaren kan
tot de conclusie gekomen worden dat het verkregen beeld overeenkomt met een logische
beredenering. Als dat het geval is, wordt aangenomen dat het computermodel een juiste
krachtsverdeling geeft en wordt ervan uitgegaan dat ook de staafkrachten die uit de
computerberekening volgen in werkelijkheid optreden.

Voor het verklaren van de resultaten wordt de gevelbuis eerst vereenvoudigd opengevouwen tot een
constructie in het platte vlak, gezien vanaf de buitenkant (figuur 12.10). De reactiekracht op de
fundering onder de diagonaal langs de bovenkant van het atrium is beduidend groter dan de oveige
reactiekrachten .
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zone gevel voor het atrium, +30
graden temperatuurverschil t.o.v.
rest gevelbuis

-464.0 -649.5 -863.8 -708.9 1546.4 1292.3 1183.1 931.4 E7:SJ -905.8 -81.2

figuur 12.10: opengevouwen gevelaanzicht.

Het gedeelte van de gevel in figuur 12.10 wat voor het atrium staat heeft een hogere temperatuur dan
het overige deel van de gevelbuis. Staal zet uit bij een temperatuurverhoging: alle buizen ter plaats
van het atrium willen verlengen (figuur 12.11).

knoop
gevelbuis
langs rand
atrium

figuur 12.11: uitzetting buizen.

Als er geen belemmeringen tegen het uitzetten van de gevelbuisconstructie zouden zijn, dan zou die
uitzetten in 4 richtingen (figuur 12.12a). Echter, de gevelbuis kan niet uitzetten naar beneden
aangezien het gebouw op de grond staat. Daardoor kan er alleen een beweging naar boven
plaatsvinden (figuur 12.12b). De horizontale beweging naar beide zijkanten wordt tegengegaan door
de horizontale ringen in de gevel, die de drukkrachten weer afgeven aan de vloeren, doordat die
schuifvast met elkaar verbonden zijn (zie § 14.6). Door de beperking van de horizontale vervorming
van het geveldeel voor het atrium blijft er een beweging naar boven over (figuur 12.12c). In dit rapport
staat de gevelbuis centraal: de vloeren blijven buiten beschouwing en dus ook de horizontale krachten
daarop.
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Wat overblijft zijn de krachten aangegeven in figuur 12.12d, die opgenomen dienen te worden door de
diagonalen in de gevel.

12a: ongehinderde beweging
geveldeel voor atrium

12b: beweging naar boven

12c: uiteindelijke vervorming atrium 12d: krachten op gevelbuis

figuur 12.12: beweging geveldeel voor atrium.

De krachten uit het geveldeel voor het atrium worden opgenomen door de gevelbuisconstructie aan
de beide kanten van dat geveldeel. Via de stijve driehoeken in de gevel worden de krachten afgevoerd
naar de fundering. In figuur 12.13 is dit schematisch weergegeven.

12.13: verbindingslijnen knopen langs atrium - fundering.

De beweging die het atrium wil maken is (schuin) naar boven. Daardoor worden de steunpunten op de
fundering naast het atrium op trek belast.

Over de grootte van de reactiekrachten kan het volgende gezegd worden:
De kracht die nodig is om de beweging van het atrium tegen te gaan zoekt de stijfste route: de
diagonaal langs de bovenkant van het atrium gaat rechtstreeks naar de fundering en is de stijfste
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route om de trek in dat deel van de gevelbuis af te voeren naar de fundering. Daarom neemt de
diagonaal langs de bovenkant van het atrium, en daarmee het steunpunt waarmee deze verbonden is,
veel meer trek op dan de overige steunpunten in zone 3. Deze verschillen zijn in zone 2 een stuk
kleiner, omdat aan die kant de verschillen in stijfheid van de routes naar de fundering kleiner zijn.

In de doorsnede met de reactiekrachten (figuur 12.9) is te zien dat de zone, die tegenover het atrium
ligt, gedrukt wordt. Dit is te verklaren aan de hand van een doorsnede over het atrium (figuur 12.14).
Het geveldeel voor het atrium zet uit, waardoor die zijde langer wordt. Het gevolg hiervan is dat de
tegenovergestelde zijde naar beneden gedrukt wordt (vergelijkbaar met een buigend moment)

geveldeel voor
het atrium

figuur 12.14: doorsnede over gevelbuis.

De vier verschillende zones zijn aangegeven over de gevelbuis in figuur 12.15. Zone 1wordt op druk
belast omdat de beweging van het atrium tegengegaan wordt en het gedeelte van de gevelbuis voor
het atrium uitzet, waardoor dat deel op de fundering drukt. Zone 2 en 3 worden op trek belast omdat
die zones de beweging van het atrium naar boven dienen tegen te gaan. Zone vier wordt op druk
belast door de uitzetting van zone 1.

figuur 12.15: verschillende zones gevelbuis.

12.6. Conclusie

De reactiekrachten zoals die uit de computerberekening van de temperatuurbelasting komen zijn in dit
hoofdstuk verklaard. Omdat het computermodel geen invoerfouten bevat (zie hoofdstuk 7) en het
resultaat van de temperatuurbelasting verklaard is, wordt er vanuit gegaan dat de staafkrachten die
door ESA-PrimaWin berekend zijn, ook in werkelijkheid optreden.
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De waarden van de maximale staafkrachten uit alle mogelijke combinaties met temperatuurbelasting
worden bepaald door de in dit hoofdstuk gevonden belastinggevallen in het definitieve model
(hoofdstuk 8) in te voeren.
In hoofdstuk 13 worden de volgende twee belastinggevallen uit de temperatuur meegenomen in de
belastingcombinaties:

Temperatuurbelasting extreem: Staalconstructie ter plaatse van atrium: boT = +300 C, t.o.v. overige
staalconstructie.

Temperatuurbelasting momentaan: Staalconstructie ter plaatse van atrium: boT = _130C, t.o.v. overige
staalconstructie. Hierbij wordt opgemerkt dat de reactiekrachten en staafkrachten ten gevolge van het
momentane temperatuurverschil niet alleen kleiner zijn, maar ook tegengesteld van richting (druk
wordt trek en andersom).

12.7. Maximale staafkracht

Uit de resultaten van de computerberekening worden de maximale staafkrachten van alle diagonalen
van de gevelbuis gehaald, ten gevolge van de extreme temperatuurbelasting:
Maximale trekkracht: = 4942 kN (trek, bijlage H, tabel H.1).
Maximale drukkracht: = -3673 kN (druk, bijlage H, tabel H.1).
In figuur 12.16 is aangegeven waar deze staafkrachten in de constructie zitten.

staaf met maximale
trekkracht

figuur 12.16: maximale staafkrachten hele gebouw.
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De maximale staafkracht uit alle belastingcombinaties (hoofdstuk 13) bevindt zich in één van de
staven van de begane grond naar 2e verdieping en van de 2e naar de 4e verdieping. Daarom wordt
ook de maximale staafkracht in die staven als gevolg van het extreem temperatuurverschil bepaald:
Maximale staafkracht: = 3180.5 kN (trek, bijlage H, tabel H.2).
Maximale staafkracht: = -3106.8 kN (druk, bijlage H, tabel H.2).
In figuur 12.17 is aangegeven waar die staven zich bevinden.

staaf met maximale
trekkracht staaf met maximale

drukkracht

figuur 12.17: maximale staafkrachten onderin het gebouw.
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f;_nEilyse gevelbuisconstructie

13. Dimensioneren diagonalen gevelbuis

13.1.Belastingcombinaties

In voorgaande hoofdstukken zijn de optredende belastingen geanalyseerd, in dit hoofdstuk worden ze
bijeengebracht in de maatgevende belastingcombinaties, die volgens NEN 6702 kunnen optreden. De
verschillende veiligheidsfactoren worden aan de verschillende belastinggevallen in één
belastingcombinatie toegekend in ESA-Prima Win volgens NEN 6702. Aangegeven moet worden
welke belastinggevallen in één combinatie op kunnen treden.

In § 5.7.1. is de conclusie getrokken dat extreme veranderlijke belasting op één vloer niet maatgevend
is, daarom worden geen belastingcombinaties opgegeven met dat belastinggeval.

De volgende belastinggevallen werken op de gevel buis:
1. Permanente belasting (uit hoofdstuk 8 en 10).
2. Momentane veranderlijke vloerbelasting (uit hoofdstuk 8 en 10).
3. Windbelasting (uit hoofdstuk 9).
4. Temperatuurbelasting (uit hoofdstuk 12).

De maatgevende belastinggevallen, die in één belastingcombinatie op kunnen treden, zijn:
1. Permanente belasting + momentane veranderlijke vloerbelasting + momentane

temperatuurbelasting + extreme windbelasting x-richting.
2. Permanente belasting + momentane veranderlijke vloerbelasting + momentane

temperatuurbelasting + extreme windbelasting y-richting.
3. Permanente belasting + momentane veranderlijke vloerbelasting + extreme temperatuurbelasting

(+ momentane windbelasting = 0).
In bijlage 1.1. staan de combinaties met alle verschillende veiligheidsfactoren die met de drie
belastingcombinaties gemaakt kunnen worden. Voor de uiterste grenstoestand (voor het bepalen van
de maximale staafkracht) zijn dat er 25, voor de bruikbaarheids grenstoestand (voor het bepalen van
de vervormingen) zijn dat er 14.

In de volgende paragrafen wordt eerst bekeken hoe groot de invloed van de verschillende
onderzochte aspecten van dit ontwerp is op de maximale staafkracht zoals die gevonden is zonder de
invloed van die bijzondere punten. Daarna wordt de maximale staafkracht berekend uit alle
belastingcombinaties die voor kunnen komen: hierop worden de buizen gedimensioneerd.
Voor het bepalen van de maximale staafkrachten worden alleen de diagonalen van de begane grond
naar de 2e verdieping en van de 2e naar de 4e verdieping geanalyseerd, omdat daar de grootste
staafkrachten optreden.
In hoofdstuk 8 is een maximum staafkracht bepaald voor de combinatie:
Permanente belasting + momentane veranderlijke vloerbelasting + extreme windbelasting x-richting
(windbelasting conservatief volgens NEN 6702).
Deze maximale staafkracht (rekenwaarde) heeft een grootte van (§ 8.2.) 14077 kN

13.2.Windbelasting

In hoofdstuk 5 is de windbelasting op 108 meter hoogte bepaald (bovenkant gebouw) met NEN 6702,
vervolgens is de windbelasting op die hoogte constant over de hoogte op de toren geplaatst
(hoofdstuk 5 en 8). In hoofdstuk 9 is de windbelasting berekend eveneens met NEN 6702, maar met
het verloop over de hoogte (de windbelasting neemt toe met de hoogte).
In hoofdstuk 9 is de maximale staafkracht ten gevolge van een betere benadering van de werkelijk
optredende windbelasting bepaald met een computerberekening: 832.5 kN (druk, zie ook § 9.7.).

Dit is een reductie van de maximale staafkracht ten gevolge van de windbelasting uit hoofdstuk 8
(1142.2 kN, zie § 8.1.) van:
(1142.2 - 832.5) /1142.2 * 100% = 27.1%.

De maximale staafkracht (rekenwaarde) uit de belastingcombinatie met de overige belastingen en de
windbelasting uit hoofdstuk 9 heeft een grootte van:



12363.9
1.5 * 832.5

(zie § 8.2.)
(windbelasting) +

13612.7 kN

Dit is een reductie van de maximale staafkracht ten opzichte van de maximale staafkracht uit
hoofdstuk 8 van:
(14077 - 13613) /14077 * 100%= 3.3%.

13.2.1. Conclusie windbelasting

De betere benadering van de windbelasting zoals die in hoofdstuk 9 gevonden is, heeft een
aanzienlijke invloed op de maximale staafkracht ten gevolge van de windbelasting, namelijk 27.1%.
Op de totale maximale staafkracht ten gevolge van de belastingcombinatie: 1.2 * permanente
vloerbelasting + 1.2 eigen gewicht + 1.5 * momentane veranderlijke vloerbelasting + 1.5 * extreme
windbelasting, heeft de betere benadering van de windbelasting echter nauwelijks invloed (slechts
3.3%).

13.3. Krachten t.g.v. atrium

De maximale additionele staafkracht in de diagonalen van de begane grond naar de 2e en van de 2e
naar de 4e verdieping ten gevolge van de aanwezigheid van het atrium (horizontale krachten en
verticale krachten uit de springwerken) is in hoofdstuk 10 berekend: 3619.9 kN voor de permanente en
881.1 kN voor de veranderlijke belasting (zie § 10.8.).

Voor het bepalen van de maximaal optredende staafkracht met de additionele krachten ten gevolge
van de aanwezigheid van het atrium, wordt belastingcombinatie 6 uit de lijst van extreme
belastingcombinaties in de uiterste grenstoestand in bijlage 1.1.bekeken:
1.2 * permanente vloerbelasting (inclusief horizontale en verticale puntlasten uit hoofdstuk 10) + 1.2 *
eigen gewicht constructie en gevel + 1.5 * veranderlijke vloerbelasting (inclusief horizontale en
verticale puntlasten uit hoofdstuk 10).

Deze maximale staafkracht (rekenwaarde) heeft een grootte van (bijlage 1.2.,tabel 1.2):13385.1 kN
(druk).
Dit is geen toename van de maximale staafkracht uit hoofdstuk 8 (14077 kN).

13.3.1. Conclusie krachten t.g.v. atrium

In § 10.8. werd een maximale additionele staafkracht gevonden van: 3619.9 kN voor de permanente
en 881.1 kN voor de veranderlijke belasting. Toch neemt de maximale totale staafkracht uit de
belastingcombinaties niet toe.
De oorzaak hiervan: de aanwezigheid van het atrium heeft vooral een additionele staafkracht tot
gevolg op de staven in het geveldeel voor het atrium (buiten). Dit deel van de constructie wordt niet
rechtstreeks belast door vloerbelasting, daarom hebben de additionele staafkracht ten gevolge van
het atrium geen gevolgen voor de maximale staafkracht uit alle belastingcombinaties.

13.4. Temperatuurbelasting

In hoofdstuk 12 is de maximale staafkracht ten gevolge van de temperatuurbelasting in de diagonalen
van de begane grond naar de 2e verdieping en van de 2e naar de 4e verdieping bepaald: 3106.8 kNo
De maximale staafkracht met de invloed van de temperatuurverschillen treedt op in de combinatie:
1.2 * permanente vloerbelasting zonder puntlast uit atrium + 1.2 * eigen gewicht constructie en gevel +
1.5 * veranderlijke vloerbelasting zonder puntlast uit atrium + 1.5 * extreme temperatuurverschillen, dit
is combinatie 18 uit de lijst van extreme belastingcombinaties in de uiterste grenstoestand in bijlage
1.1.
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Deze maximale staafkracht (rekenwaarde) uit deze combinatie heeft een grootte van (bijlage 1.2,tabel
1.3): 13635.9 kN (druk).
Dit is geen toename van de maximale staafkracht uit hoofdstuk 8 (14077 kN).

13.4.1. Conclusie temperatuurbelasting

Voor de additionele staafkrachten ten gevolge van de temperatuurverschillen in de
gevelbuisconstructie kan dezelfde conclusie worden getrokken als bij de additionele krachten uit de
aanwezigheid van het atrium.

13.5. Dimensioneren

In bijlage 1.2.(tabel 1.2)staan de maximale staafkrachten per diagonaal (van de begane grond naar de
2e en van de 2e naar de 4e verdieping), zoals die met een computerberekening door ESA-Prima Win
berekend zijn (uit alle belastingcombinaties).
Uit alle belastingcombinaties komt een maximale staafkracht van: 17843.7 (druk).
In tabel 1.2is ook te zien dat de één na grootste drukkracht 14531 kN is, dit is bijna 20% lager. Tussen
twee opeenvolgende staafkrachten in een volgorde naar grootte, treedt niet meer zo'n groot verschil
op. De oorzaak, van de relatief grote sprong van 14500 naar 17800 kN is, dat de staalconstructie voor
het atrium niet alleen extra op druk wordt belast door de temperatuurverschillen, maar op dat deel van
de constructie komen ook grote verticale puntlasten naar beneden uit de springwerken (zie hoofdstuk
10). In één van de buizen onder het knooppunt op de 4e verdieping, waar een springwerk op aansluit,
bevindt zich de maximale staafkracht van 17844 kN, zie figuur 13.1.

verticale kracht
uit springwerk

maximaal belaste
staaf uit alle
belastinggevallen

figuur 13.1: plaats maximaal belaste staaf.

In plaats van alle staven te dimensioneren op de maximale staafkracht, wordt aan de maximaal
belaste staaf een andere wanddikte toegekend dan aan de overige diagonalen in de gevel.

Omdat de staalconstructie in het zicht blijft ligt het voor de hand, uit architectonische overwegingen,
om dezelfde diameter toe te passen voor de buizen in de gevel. Het verschil in staafkracht wordt
daarom opgevangen door de wanddikte aan te passen.
Het toe te passen profiel wordt bepaald door de spanningen uit de berekening in ESA-Prima Win te
analyseren. Daarbij moet erop gelet worden dat er een reserve overblijft om instabiliteit van de op druk
belaste staven (knik) te voorkomen.

De staalkwaliteit van de buizen is S355. De diameter wordt bepaald door uit te gaan van een
wanddikte van 40 mmoDeze maat is gekozen omdat dit de maximale wanddikte is, waarbij de
representatieve waarde van de vloeigrens en treksterkte niet hoeft te worden gereduceerd (door
spanningsconcentraties) [16], verder zijn grote wanddiktes moeilijker te lassen en daardoor relatief
duurder. Bij wanddiktes groter dan 40 mm wordt het materiaal 'vatbaarder' voor inhomogene
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materiaaleigenschappen (dus grotere onzekerheden).
Er is gekozen voor een maximale wanddikte en daarmee een zo klein mogelijke diameter, omdat het
uit architectonisch oogpunt wenselijk is om de diagonale buizen in de gevel zo slank mogelijk te
houden.

In het eindige-elementen-programme ESA-Prima Win is gezocht naar de kleinste diameter, waarbij de
staven van de gevelbuis (exclusief de maximaal belaste staaf) voldoen met een wanddikte van 40
mm: 457 mmo
Daarna is, voor die zelfde diameter, de wanddikte van de maximaal belaste staaf bepaald: een
wanddikte van 65 mmo
In bijlage 1.4. staan de instabiliteitscontroles van de maximaal belaste staaf en van de maximaal
belaste staaf uit het overige deel van de constructie. Hierbij dient wel de opmerking gemaakt te
worden dat wanneer dè wanddiktes van de profielen van de gevelbuis niet meer overal dezelfde is, er
een iets andere krachtswerking optreedt. Immers, een stijver profiel trekt meer belasting naar zich toe.

1. Staven van de gevelbuisconstructie: buis 457 /40, met 14291 kN: (maatgevende) U.C. = 0.93;
2. Staaf met maximale staafkracht: buis 457 / 65, met 20473 kN: U.C. = 0.92.

13.6. 28 - orde effecten

De constructie in de gevel is het stabiliteitselement van de toren. Onder invloed van horizontale
belastingen zal de gevelbuis uitbuigen, hierbij worden de krachten in de gevelbuis verhoogd omdat de
vervorming invloed heeft op de krachtswerking.
Niet alleen de belasting die rechtstreeks op de gevelbuis werkt, heeft een extra uitbuiging tot gevolg;
ook uit het deel van de toren waar de gevelbuis steun aan verleent (de aanpendelende constructie)
ontstaat een extra uitbuiging. Deze uitbuiging ontstaat uit de horizontale krachten die op het
stabiliteitselement werken als gevolg van de scheefstand van het gebouw.

Een benadering van de vergrotingsfactor is in dit geval verkregen door gebruik te maken van een
willekeurige horizontale belasting, dit is gerechtvaardigd omdat er een lineair verband is tussen de
uitbuiging en de horizontale belasting. Deze belasting (constant over de hoogte) heeft een uitbuiging
van de gevelbuis tot gevolg (U1)' Uit deze uitbuiging kunnen de horizontale krachten, ten gevolge van
de vergrootte uitbuiging, per verdieping worden berekend. Vervolgens worden die horizontale
krachten bij de willekeurige horizontale belasting opgeteld: dit heeft een grotere uitbuiging tot gevolg
(U2), dit proces dient herhaald te worden tot het verschil tussen twee opeenvolgende stappen 0 is. De
beginuitbuiging wordt vervolgens gedeeld door de uitbuiging die bij die laatste stap gevonden is:
N = U1 / Uno
Hier wordt volstaan met de uitbuiging zoals die na de invoer van de eerste extra horizontale krachten
gevonden is:
N = U1 / U2.
Het resultaat van deze berekening is dan een te lage waarde voor de verqrotinqsfactor:
N = 1.021. De hele berekening staat in bijlage 1.3.

De exacte vergrotingfactor kan worden berekend uit: n / (n - 1), waarin n de verhouding is tussen de
kritische bezwijklast Fcr van de gevelbuisconstructie en de totale verticale belasting (rekenwaarde) op
de toren.
In ESA-PrimaWin is de factor n berekend met de verticale belastingen die rechtstreeks op de
gevelbuis werken en daarbij opgeteld de aanpendelende belasting per verdieping (voor de ingevoerde
belastingen en resultaten zie bijlage 1.3.).Het resultaat uit de computerberekening is de 2e - orde
vergrotingfactor:
N = n / (n -1), met n = 43.4 (bijlage 1.3.)geeft dit:
N=1.024.
Deze vergrotingsfactor is de vergrotingsfactor van het computermodel, waarbij ervan uitgegaan wordt
dat de toren ingeklemd op de grond staat. Daarnaast is de aanname gedaan dat de uitbuiging van de
toren ten gevolge van verdraaien van de fundering ongeveer gelijk is aan de uitbuiging van het
gebouw zelf (veilige aanname, §6.2.). Aangenomen wordt daarom dat de toren 2 keer zo slap dan het
computermodel.
Daarmee wordt de n 2 keer zo laag (17.5) en wordt een vergrotingfactor:
N=1.048.
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Er hoeft geen rekening gehouden te worden met 2e - orde effecten indien n boven een waarde van 10
ligt. Dit betekent voor de vergrotingfactor dat deze lager dan 1.1 moet zijn [18]. In het ontwerp uit dit
rapport hoeft daarom geen rekening gehouden te worden met 2e - orde effecten.

13.7. Controleren verticale vervorming

In hoofdstuk 12 (§ 12.3.) is uitgelegd dat de reden om het deel van de constructie voor het atrium te
traceren een eis aan het verticale vervormingsverschil tussen de gevelbuis en de middenring is:
maximaal 30 mmoDeze eis aan het verticale vervormingsverschil tussen gevelbuis en middenring
wordt voor de controle van de verticale vervormingen van het gebouw toegepast.
Door drukkrachten in de staven van de gevelbuis zakt de gevelbuis. Om aan de eis aan het maximale
zakkingsverschil (tussen gevelbuis en middenring) van maximaal 3 cm te kunnen blijven voldoen, mag
de zakking van de gevelbuis door de belastinggevallen permanent, veranderlijk en eigen gewicht
buiten beschouwing worden gelaten. De reden daarvan is dat de kolommen van de middenring op
hetzelfde spanningsniveau als de diagonalen in de gevel kunnen (moeten) worden gedimensioneerd
voor de genoemde belastinggevallen. Permanente belasting is altijd aanwezig, en veranderlijke
belasting wordt geacht op een hele verdieping gelijkmatig op te treden en niet op delen van een vloer
(zie [5]), daardoor staan deze verticale belastingen gelijktijdig op de gevelbuis en op de middenring.
Het volgende probleem dient zich aan: de zakking / stijging van de gevelbuis door de overige
belastinggevallen (wind en temperatuurverschillen) zorgt wel voor een vervormingsverschil tussen de
gevelbuis en de middenring. Deze belastinggevallen zijn veranderlijk in de tijd (en niet permanent
aanwezig) en wind en temperatuur werken alleen op de gevelbuis en niet op de middenring.
Het vervormingsverschil uit de genoemde belastinggevallen en belastingcombinaties met die
belastinggevallen moet daarom voor elke verdieping binnen de gestelde eis van 30 mm blijven.

De verticale vervorming uit deze belastinggevallen is op de bovenste verdieping het grootst, omdat de
vervorming bovenin een optelling is van de vervormingen van alle verdiepingen. De maximale
verticale vervorming van het gebouw uit de computerberekening is bepaald voor de belastinggevallen:
wind in x-richting;
wind in y-richting;
temperatuurverschil extreem;
temperatuurverschil momentaan.

De maximale verticale vervorming verkregen (resultaten staan in tabel 1.13in bijlage 1.5.):
19.2 mm, omhoog gericht, treedt op bij belastinggeval 'temperatuurverschil extreem. Deze vervorming
voldoet aan de eis aan de verticale vervorming: maximaal 30 mmo

13.8. Controleren horizontale vervorming

Het dimensioneren van de staven is hier alleen gebeurd voor de onderste 2 driehoeken, omdat daar
de grootste krachten optreden. In een verdere uitwerking van dit gebouw moeten de overige staven
ook gedimensioneerd worden, omdat daar de krachten kleiner zijn, kan aan de buizen een kleinere
wanddikte toegekend worden. De toegekende profielen zijn van invloed op de horizontale vervorming,
deze horizontale vervorming moet daarom meegenomen worden bij het dimensioneren van de overige
buizen. Hier wordt alleen ingegaan op de horizontale vervorming zoals die berekend is door het
gevonden profiel voor de constructie van de begane grond naar de 2e en van de 2e naar de 4e
verdieping over de hele hoogte van het gebouw in te voeren (buis 457 / 40). De resultaten van die
berekening staan in bijlage 1.5.(tabel 1.13).De maximale horizontale vervorming is in die tabel
gesplitst in x- en y-richting, de vervormingen in die twee richtingen in moeten (vectoriaal) bij elkaar
opgeteld worden omdat ze in hetzelfde belastingcombinatie optreden.
De maximale horizontale vervorming in één belastingcombinatie (belastingcombinatie 9) wordt dan:
Uhor = "(41.82 + 64.82) = 77.1 mm, dit is minder dan de maximaal toelaatbare 108 mm (1/1000 * H,
zie §6.2.).
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In figuur 13.2 is de vervorming van de toren in twee onderling loodrechte richtingen te zien.

figuur 13.2: maximaal optredende vervorming (sterk uitvergroot).

13.9. Conclusie

De betere benadering van de wind belasting zoals die in hoofdstuk 9 gevonden is, heeft een
aanzienlijke invloed op de maximale staafkracht ten gevolge van de windbelasting, namelijk 27.1 %.
Op de totale maximale staafkracht ten gevolge van de belastingcombinatie: 1.2 * permanente
vloerbelasting + 1.2 eigen gewicht + 1.5 * momentane veranderlijke vloerbelasting + 1.5 * extreme
windbelasting, heeft de betere benadering van de windbelasting echter nauwelijks invloed (slechts
3.3%).

De aanwezigheid van het atrium en de temperatuurverschillen in de gevelbuisconstructie hebben
vooral een additionele staafkracht tot gevolg op de staven die in het geveldeel voor het atrium (buiten)
staan. Dit deel van de constructie wordt niet belast door vloerbelasting, daarom hebben de additionele
staafkracht geen gevolgen voor de maximale staafkracht uit alle belastingcombinaties.

Slechts één staaf krijgt een grotere wanddikte van 65 mm, omdat die staaf grote invloed ondervindt
van beide specifieke punten van dit ontwerp: het temperatuurverschil en een puntlast uit het
springwerk van de 8e naar de 4e verdieping. De overige staven krijgen een wanddikte van 40 mm, alle
staven hebben een diameter van 457 mmoUit de computerberekening volgt dat de vervormingen
onder de maximaal toegestane waarden blijven, en er geen rekening hoeft te worden gehouden met
2e - orde effecten.

Als laatste wordt hier ingegaan op de gevolgen op de maximale staafkrachten van de volgende
ingrepen in het ontwerp:

1. Het atrium is verticaal, in plaats van spiraalvormig;
2. De staalconstructie staat overal in de spouw;
3. Beide.

In het eerste geval betekent dat, dat de horizontale en verticale puntlasten op de gevelbuis niet meer
optreden. Er ontstaan alleen additionele staafkrachten ten gevolge van het temperatuurverschil in de
gevelbuis. De maximaal optredende staafkracht in dat geval is reeds berekend in § 13.4. en heeft een
grootte van 13636 kN (druk). De enige consequentie is dat er geen grotere wanddikte dan 40 mm
hoeft te worden toegepast voor de maximaal belaste staaf.

In het tweede geval, wel een spiraalvormig atrium (dus puntlasten op de gevelbuis), maar geen
temperatuurverschillen in de constructie, wordt de maximale staafkracht (§ 13.3.): 13385 kN (druk).
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Wat betreft de consequentie voor de staafafmetingen kan hetzelfde gesteld worden als in het eerste
geval: geen andere wanddikte voor de maximaal belaste staaf.

In het laatste geval zijn er geen temperatuurverschillen in de constructie en geen puntlasten ten
gevolge van het atrium. Voor de maximale staafkracht betekent dat (zie §8.1.): 12945 kN (druk).
Voor die kracht voldoet een buis met een diameter van 419 mm en een wanddikte van 40 mm
(berekening bijlage 1.5.). Hieruit kan geconcludeerd worden dat de bijzondere punten uit het ontwerp,
het spiraalvormig atrium en de staalconstructie die gedeeltelijk buiten staat, een invloed hebben op de
diameter van de buizen: in plaats van 419 mm dient een diameter van 457 mm toegepast te worden.
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AnalYSE gevelbu;sccnstruc!le 14. Knoop ÇJeveibuis

14. Knoop gevelbuis

14.1. Knoopplaat

Voor het ontwerp van een principe-oplossing voor de verbinding van de knopen van de gevelbuis
worden twee elementen overgenomen uit het ontwerp van de knopen van de gevelbuis van het Swiss
Re-gebouw gebruikt (zie § 3.6., referentieproject): een stalen knoopplaat, waar de 6 staven (4
diagonale en 2 horizontale) die in één knoop samenkomen op aansluiten, en een massieve stalen
knoop in het midden van die plaat. Deze elementen zijn overgenomen omdat die elementen, door de
overeenkomsten in geometrie tussen de twee gebouwen, voor de knopen de meest logische
uitgangspositie zijn om vanuit verder te ontwerpen. In bijlage J.1. staan 2 afbeeldingen van een knoop
van het Swiss Re. In dit hoofdstuk wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de op de knoop aan te
sluiten diagonalen op druk worden belast. Er zij echter enkele diagonalen in de gevel die op trek
kunnen worden belast. Deze trekkrachten zijn weliswaar een stuk kleiner (de grootste trekkracht is
7000 kN), maar de principe-oplossing uit dit hoofdstuk dient bij een verdere uitwerking van de toren
daarom ook op die trekkracht te worden gecontroleerd.

Alleen het idee voor een knoopplaat en een massieve stalen knoop in het midden wordt als
uitgangspunt genomen; door kleine verschillen tussen de toren uit dit rapport en het Swiss Re-gebouw
is het mogelijk gebleken om voor deze knoop meer standaardisatie toe te kunnen passen door het
ontwerpen van een knoop die over het hele gebouw toepasbaar is. Dit in tegenstelling tot het Swiss
Re, waarbij de knopen per verdieping aangepast worden aan de hoeken waaronder de 4 diagonale
buizen aankomen op de knoopplaat. Bij het Swiss Re-gebouw hebben twee opeenvolgende
verdiepingen namelijk niet dezelfde hoekverdraaiing ten opzichte van elkaar over de hoogte. Bij
het gebouw uit dit rapport is dat wel het geval, het heeft een constante kromming over de hoogte. Om
dit voordeel uit te buiten wordt een knoopplaat ontworpen die over het hele gebouw toegepast
wordt, uit kostenoogpunt (fabricage en montage).
Er wordt als volgt te werk gegaan bij het ontwerpen van de knoop: eerst wordt een geprefabriceerde
standaard knoopplaat ontworpen, vervolgens worden de verschillende staven (diagonale buizen en
horizontale vloerliggers) aan de knoopplaat bevestigd.

In figuur 14.1 staat een afbeelding van de prefab stalen knoopplaat. De ronding van de plattegrond
van het gebouw wordt verkregen door de knoopplaat een knik te geven over de hoogte, in het midden
van de knoopplaat. Door tussen de knopen horizontale vloerliggers te bevestigen van verschillende
lengtes per verdieping wordt een vloer gecreêerd met steeds een andere diameter voor het verloop
over de hoogte van het gebouw.
De diagonale buizen, die op een knoop aansluiten, worden met de knoopplaat verbonden door middel
van verbindingsplaten, vastgelast aan de knoopplaat, en voetplaten, vastgelast aan de buizen, dit is
voor die aansluiting de meest gangbare oplossing (zie figuur 14.2).

figuur 14.1: prefab knoopplaat.

----------------._----- 14 - 1 ------------
TUle - Bouwkunde - Constructief Ontwerpen



,/

a. prefab knoopplaat
b. diagonaal gevelbuis
c. werklijn kracht uit diagonaal
d. verbindingsplaat, rond
e. bout

maten in mm

figuur 14.2: knoopplaat, met diagonalen.

Als de knoopplaat op druk wordt belast kan deze bezwijken op lokale instabiliteit. Dit verschijnsel is te
vergelijken met het knikken van een staaf. De last waarbij een plaat lokaal plooit is afhankelijk van de
weerstand tegen uitknikken. Door opstaande platen op de knoopplaat te lassen, loodrecht op de
prefab knoopplaat (figuur 14.3), wordt de weerstand tegen uitknikken van de plaat vergroot. Deze
platen komen in het middelpunt van de knoopplaat bij elkaar.

A-A \
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"

a. prefab knoopplaat
b. diagonaal gevelbuis
c. horizontale vloerligger
d. werklijn kracht uit diagonaal
e. verstijvingsplaat
f. verbindingsplaat, rond
g. bout

1400
A

'.maten in mm

figuur 14.3: aangelaste platen.

ti,

668
_._:_._j~.-



In het middelpunt van de knoop plaat wordt, in navolging van het Swiss Re, een massieve stalen
knoop geplaatst, om alle spanningen vanuit dat punt te verdelen (figuur 14.4).

A-A

<.
/

/'

, A,
figuur 14.4: massieve stalen knoop.

Bij het dimensioneren van de knoopplaat moet rekening worden gehouden met momenten in de
knoopplaat in en uit het vlak van de gevel. Hierna wordt geanalyseerd hoe deze momenten ontstaan
in de knoop.

14.2. Momenten in het vlak van de gevel

De hoek tussen de diagonalen en de prefab knoopplaat in het vlak van de gevel is niet over het hele
gebouw hetzelfde. Deze hoek is op elke verdieping anders omdat de omtrek van de verdiepingen en
dus de basis van de driehoeken varieert. Als slechts één standaard knoopplaat wordt ontworpen,
lopen de werklijnen van de krachten uit de diagonalen in het vlak van de gevel niet door het
middelpunt van de knoopplaat.
In figuur 14.5 (afbeelding A) is een geschematiseerde knoop te zien waarbij de werklijnen van de
krachten uit de bovenste staven door het midden van de massieve knoop gaan. Die krachten worden
naar de massieve knoop verplaatst, omdat deze van daaruit verdeeld worden over de onderste 2
staven. De werklijnen van de krachten (waarover de krachten verplaatst worden) gaan door het
midden van de massieve knoop, daarom hebben de twee krachten ten opzichte van het midden van
de knoop geen excentriciteit en treed er geen moment in de knoopplaat op.
Nu het geval dat de werklijnen van de krachten niet door het midden van de massieve knoop gaan;
aan de bovenkant van de knoop wordt de hoek tussen de staven en het horizontale vlak groter, aan
de onderkant kleiner (aan de bovenkant van de grootste verdiepingen van de toren, afbeelding B in
figuur 14.5). In dit geval worden de krachten uit de bovenste staven verplaatst naar het midden van de
massieve knoop, waarbij een excentriciteit aanwezig is tussen de werklijn en de massieve knoop,
loodrecht op de werklijn van de krachten. Door deze excentriciteit ontstaan er twee momenten t.o.v.
het midden van de massieve knoop, welke opgenomen dienen te worden door de knoopplaat. Vanuit
de massieve knoop worden de krachten (niet de momenten!) verdeeld over de twee staven aan de
onderkant waarbij ook een moment optreedt (afbeelding C in figuur 14.5) in de tegengestelde richting
als het moment door de krachten uit de staven aan de bovenkant van de knoop. Het totale moment
wat door de knoop opgenomen dient te worden heeft een grootte van: Muitbovenstestaven- Muitonderstestaven.
Met andere woorden: het moment dat door de knoopplaat opgenomen moet worden is afhankelijk van
de verschillen in grootte van de krachten uit de buizen aan de onderkant en aan de bovenkant.
Als er daartussen geen verschil zit, is er geen moment aanwezig.
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1. knoopplaat
2. staaf (buis), sluit aan op knoopplaat
3. massieve knoop
4. kracht uit staaf die aansluit op knoop
5. werklijn kracht uit staaf
6. kracht uit staaf, verplaatst naar midden

massieve knoop
7. excentriciteit tussen werklijn kracht en massieve

knoop
8. moment t.g.v. excentriciteit
9. drukzone plaat t.g.v. moment
10.trekzone plaat t.g.v. moment
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figuur 14.5: krachten uit stalen buizen.

Naast het verschil tussen de grootte van de verschillende krachten hangt de grootte van het moment
in de knoopplaat af van de excentriciteit van de krachten: hoe groter de excentriciteit van de krachten,
hoe groter het moment (M = F * e). De excentriciteit op een bepaalde verdieping hangt af van de hoek
tussen de staven van de standaardknoop de staven die aansluiten op verdieping die (afbeelding 0 in
figuur 14.5). Voor een bepaalde verdieping wordt de standaard knoopplaat ontworpen; de
hoekverdraaiingen van de overige verdiepingen en daarmee de excentriciteit, hangt af van de
gekozen verdieping voor het ontwerpen van de geometrie van standaard knoopplaat. Voor het
ontwerp is gekozen voor de hoek tussen de diagonalen van de begane grond naar de 2e verdieping en
de knoopplaat op de tweede verdieping, omdat die verdieping tussen de grootste en de kleinste in zit.
Dat heeft als voordeel dat de grootste hoekverschillen niet zo groot worden als ze dat zouden zijn
wanneer de grootste of kleinste verdieping wordt gekozen voor het ontwerpen van de knoopplaat. Net
als de 2e verdieping, heeft ook de 20e verdieping een diameter van 154.17 m.
Nu bekend is voor welke hoek de standaard knoopplaat ontworpen wordt, kunnen de afmetingen van
die plaat berekend worden (zie bijlage J.2.): 1400 x 1786 mmo

Daar waar de hoek tussen knoopplaat en diagonale buizen geen 59.30 (zie bijlage J.2) is, staan de
verbindingsplaten van de knoopplaat niet loodrecht op de verbindingsplaten van de stalen buizen. Om
dat probleem op te lossen wordt het verschil in de hoek gecompenseerd door de verbindingsplaat van
de buis onder een hoek aan de buis te bevestigen (lassen). In figuur 14.6 zijn twee aansluitingen
getekend, met buizen onder verschillende hoeken.
Per verdieping staan de buizen wel onder dezelfde hoek op de knoopplaat. Deze oplossing heeft de
minst nadelige invloed op de kosten, omdat de diagonalen van de gevelbuis per verdieping toch apart
gefabriceerd moeten worden in verband met verschillende lengte per verdieping.
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figuur 14.6: verschil in hoek buizen _ knoopplaat.
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14.3. Momenten uit het vlak van de gevel

De toren heeft een constante kromming over de hoogte. In het vlak loodrecht op de gevel is de hoek
tussen de diagonalen aan de bovenkant en de onderkant van de knoop daarom wel constant over de
hoogte van het gebouw.
De knoopplaat is in het ontwerp voor de knoop recht gehouden over de hoogte. Dit is gedaan omdat
de plaat anders in twee richtingen gekromd zou zijn (horizontaal en verticaal), dat is lastig bij het
fabriceren van de knoopplaat (laswerk).
In figuur 14.7 is schematisch aangegeven waar het moment uit het gevelvlak uit voortkomt:
Op een knoopplaat komen twee diagonalen aan (afbeelding A in figuur 14.7), door de kromming over
de hoogte van de toren staan deze onder een hoek met de rechte knoopplaat. Uit de twee diagonalen
werkt een drukkracht op de knoop (afbeelding B in figuur 14.7). De kracht uit de buis die aankomt van
boven de knoopplaat wordt gesplitst in een verticale en een horizontale kracht. De verticale kracht
gaat via normaalkracht door de knoopplaat naar de buis aan de onderkant van de knoop, de
horizontale kracht wordt opgenomen in de vorm van buiging van de knoopplaat. Aan de onderkant van
de knoop ontstaat een zelfde situatie; de verticale kracht uit de knoopplaat wordt opgenomen door de
buis aan de onderkant van de knoop. Omdat deze buis onder een hoek met de plaat staat ontstaat
hierbij een horizontale component die ook weer door buiging van de knoopplaat opgenomen wordt
(afbeelding C in figuur 14.7).
Het moment uit het vlak van de gevel is niet afhankelijk van de verschillen tussen de krachten aan de
boven- en onderkant zoals bij het moment in het gevelvlak, maar is afhankelijk van de grootte van de
krachten uit de buizen en van de hoek tussen de buizen en de knoopplaat (voor elke verdieping
gelijk). Deze hoek heeft een grootte van (slechts) 1.05°.

1.05·
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14.4. Verbinding knoopplaat - horizontale staven

De horizontale staven, die aansluiten op een knoop van de gevel hebben bij de toren uit dit rapport en
het Swiss Re-gebouw andere functies. Er zit namelijk een fundamenteel verschil tussen de
draagstructuren van de twee torens: de overspanningsrichting van de vloeren van de buitenste
vloervelden. Bij het Swiss Re is dat de radiale richting, bij de toren uit dit rapport de tangentiêle
richting (figuur 3.5). Door dit verschil hebben ook de horizontale staven die aansluiten op de knopen
van de gevelbuis een andere functie.
Bij het Swiss Re sluiten in elke knoop drie horizontale staven aan: twee staven functioneren als
trekband en één staaf brengt de verticale vloerbelasting uit de buitenste vloervelden naar de gevel. Bij
de kantoortoren uit dit rapport rusten de buitenste vloervelden op horizontale liggers in de gevel, deze
werken tegelijkertijd als trekband. In de knopen van de gevelbuis sluiten dus twee horizontale staven
aan. Het verschil tussen Swiss Re en de kantoortoren uit het afstudeerproject is schematisch
weergegeven in figuur 14.8.

I"<, I.••....••.•

Swiss Re kantoo~~~n"",
uit dit rapport <,

",

figuur 4.8: verschil knopen.

Bij het ontwerpen van een verbinding in staal wordt te werk gegaan volgens de volgende regel:
Buiging van platen dient zoveel mogelijk vermeden te worden; ontwerpen op trek en druk in de
vlakken [11J.
Voor de twee horizontale staven wordt uitgegaan van een HEB - ligger, met aangelaste plaat voor de
oplegging van de vloeren (figuur 14.9).

vloer

las
HEB -ligger <,

\ -.aangelaste plaat

!,

figuur 14.9: HEB -ligger met aangelaste plaat.

De vloerliggers worden scharnierend aan de knoopplaat bevestigd; de verbinding hoeft geen
momenten over te kunnen brengen. De meest eenvoudige (en daarmee ook de goedkoopste)
scharnierende verbinding is de verbinding van het lijf van het profiel met de knoopplaat, met behulp
van een verbindingsplaat, die op beide te verbinden delen vastgebout wordt.
Een probleem hierbij is, dat de knoopplaat op druk belast kan worden door de horizontale liggers.
Door opstaande verstijvingsplaten op de knoopplaat te lassen, zoals bij de verbindingsplaten tussen
de knoopplaat en de stalen buizen, wordt de weerstand tegen uitknikken van de plaat vergroot.
Een ander probleem bij de verbinding van de horizontale liggers aan de knoopplaat is, dat de
onderflens van de vloerligger horizontaal dient te blijven over de hoogte van het gebouw, in verband
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met het opleggen van de vloeren. Het gevolg daarvan is dat de lijfplaat van de vloerliggers verticaal
staat.
De knoopplaat staat echter niet verticaal. Dat de richting van de knoopplaat op elke verdieping anders
is, is te zien in figuur 14.10.

richting .
knoopplaar+e-
knoop h knoop h

richting ~
knoopplaat
knoop g

figuur 14.10: richting middelste plaatdeel.

Het probleem bij de aansluiting tussen de verticale lijfplaat van de vloerliggers en de knoopplaat wordt
opgelost door stalen vulplaatjes. Deze vulplaatjes worden geplaatst tussen de knoopplaat en de
verbindingsplaat en tussen liggerlijf en verbindingsplaat. De vulplaatjes tussen knoopplaat en
verbindingsplaat 'overbruggen' het verschil tussen de van de knoopplaat en het verticale liggerlijf.
Het resultaat van het ontwerp van de knopen van de gevelbuis staat in figuur 14.11.

1.05·
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figuur 14.11: ontwerp knoop gevelbuis.
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j. vulplaatje
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14.5. Verbinding tussenvloeren - gevelbuis

De verbinding tussen de tussenvloeren en de gevelbuis dient in horizontale richting relatief buigslap te
zijn, zoveel mogelijk richting een rolverbinding. Dit principe is getekend in figuur 14.12.

knoop
gevelbuis~

tussenvloer

gevelbuis~

rol

liftschachten

figuur 14.12: principe verbinding tussenvloer - gevelbuis.

De reden hiervoor:
De gevelbuis wordt zo gedimensioneerd, dat de horizontale belastingen uit de tussenvloeren via de
liftschachten naar de verdieping erboven respectievelijk eronder gaan (figuur 3.6). Als de verbinding
tussen de tussenvloeren en de gevelbuis niet horizontaal kan vervormen, zal de horizontale belasting
op de tussenvloeren rechtstreeks naar de gevelbuis gaan, gevolg: een moment in het midden van de
diagonalen. Dit is een andere krachtsverdeling dan waarmee de diagonalen gedimensioneerd worden
en is dus niet wenselijk.
In het geval van de verbinding tussenvloer - gevelbuis wordt de verbinding zo ontworpen dat er wél
buiging van een plaat ontstaat, dus trek en druk uit het vlak van de plaat.

De verbinding komt grotendeels overeen met de knopen van de gevelbuis. De lijfplaten van de
horizontale liggers worden weer met verbindingsplaten (scharnierend) verbonden met een knoopplaat.
De knoopplaat dient alleen voor het overbrengen van de verticale krachten uit de vloeren naar de
diagonale buizen. Het verschil met de knopen van de gevelbuis is dat die knoopplaat niet versterkt
wordt tegen uitknikken, de plaat wordt zo ontworpen dat trek en druk uit het vlak niet opgenomen
wordt. In horizontale richting kan die knoopplaat dan ook nauwelijks krachten overbrengen naar de
buizen.
De verbinding tussen de knoopplaat komt tot stand door uit de stalen buizen een sparing te zagen, in
de richting van de diagonaal van de gevelbuis, op halve hoogte van de diagonaal. In die sparing wordt
de knoopplaat geplaatst, aan beide zijden van de buis steekt de plaat uit voor de verbinding met de
vloerligger. De overdracht van de verticale krachten uit de vloeren gebeurt door de knoopplaat over de
hoogte vast te lassen aan de buis. Ook bij deze verbinding verdraait de knoopplaat elke verdieping ten
opzichte van de verticale lijfplaat van de vloerligger, doordat de gevelbuis verloopt over de hoogte. Dit
wordt op dezelfde manier opgelost als bij de knopen van de gevelbuis: met vulplaatjes.



Het resultaat van de verbinding tussen de tussenvloeren en de gevelbuis staat in figuur 14.13.

e C
<E- a. stalen buis.

b. doorlopendeplaat
c. verbindingsplaat
d. bout
e. vloerligger
f. vulplaat
g. vloerligger

c

c

A-A c-c

b

a

figuur 14.13: verbinding tussenvloeren - gevelbuis.

14.6. Verbinding vloerligger - vloer

De vloer van het buitenste vloerveld is opgebouwd uit platen van het WING-vloersysteem, met een
druklaag van 100 mm (§ 3.4.1.). De vloeren moeten de horizontale krachten verdelen over de hele
gevelbuisconstructie. De krachtsoverdracht van de vloeren naar de gevelbuis wordt gerealiseerd door
middel van deuvels, vastgelast aan de vloerliggers.
Als nu de druklaag over de WING-vloeren wordt gestort is een schuifvaste verbinding verkregen
tussen de vloeren en de vloerliggers, die deel uitmaken van de gevelbuisconstructie. Dit principe staat
in figuur 14.14.
De vloerliggers worden niet alleen opeen buigend moment gedimensioneerd, maar ook op het torsie
moment, wat optreedt in de ligger ten gevolge van de asymmetrische belasting van de vloer (aan één
kant van de ligger).
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I
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figuur 14.14: verbinding vloerligger - vloer.

14.7. Afwijkende knopen

Niet alle knopen van de gevelbuis zijn identiek, in deze paragraaf worden twee afwijkende knopen
behandeld:
• De knopen langs de boven- en onderkant van het atrium;
• De knopen waar een springwerk op aansluit.

Als eerste wordt ingegaan op de knopen langs de boven- en onderkant van het atrium.
Het afwijkende aan deze knoop is er staven op aansluiten die buiten staan (voor het atrium), terwijl de
knoop in de spouw staat. In hoofdstuk 12 is uitgelegd dat staven in het geveldeel voor het atrium
getracerd worden. Verder moeten koudebrugonderbrekingen in de verbindingen van de staven en de
knoopplaat opgenomen worden. Dit gebeurt door een isolatieplaatje, teflon, tussen de
verbindingsplaten van de knoopplaat en de buis te plaatsen en tussen de horizontale ligger en de
verbindingsplaten die deze ligger verbinden met de knoopplaat (figuur 14.15).
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a. plaatswaar gevel het atrium ingaat
b. getracerdediagonaal gevelbuis
c. getracerdehorizontalevloerligger
d. koudebrugonderbreking(plaatje

teflon)

figuur 14.15: koudebrugonderbrekingen knopen langs atrium.

Een andere afwijkende knoop is die waarop 2 staven (buizen) van het springwerk aansluiten. Het
principe van knoopplaat en massieve knoop in het midden van de knoopplaat blijft wel gehandhaafd.
Er wordt eerst een schets gemaakt van alle staven die in het knooppunt bij elkaar komen (figuur
14.16).

schuine buis
springwerk

-:
horizontale staaf
in de gevel

~/ »<;\
horizontale buis - _
springwerk

figuur 14.16: staven in knoop met springwerk.

De kracht uit de schuine buis van het springwerk is relatief groot, daardoor wordt de geometrie van de
knoop aangepast aan deze kracht. Het uitgangspunt bij het ontwerpen van deze knoop is, dat alle
staven door één punt gaan om momenten in de knoopplaat te voorkomen.
Een mogelijkheid om dat te realiseren is uit te gaan van de standaard knoopplaat. Vervolgens de
massieve knoop te roteren, in de richting van de buis uit het springwerk (afbeelding A in figuur 14.17).
Op die massieve knoop kan dan een verbindingplaat gelast worden voor de verbinding met de buis
van het springwerk (afbeelding B in figuur 14.17).
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figuur 14.17: roteren massieve knoop.

De aangelaste platen die aansluiten op de verbindingsplaten voor de buizen van de gevelbuis staan
dan niet meer loodrecht op de knoopplaat.

Op deze knoop worden de twee horizontale staven in de gevel aangesloten op de manier zoals bij de
standaard knoop. Aan de binnenkant van de knoopplaat moet een horizontale buis aangesloten
worden, die naar de centrale kolom gaat (trekstaaf springwerk). In deze staaf komt alleen trek. De
werklijn van de horizontale buis gaat door het snijpunt van de werklijnen van de buizen in de gevels en
de buis uit het springwerk. De verbinding van de horizontale buis en de knoopplaat komt tot stand
door middel van twee verbindingsplaten en twee aangelaste platen (figuur 14.18).

A

"

A

A-A

/

/

a. geroteerdemassieveknoop
b. buisuitspringwerk
c. werklijnkrachtuitspringwerk
d. horizontaaluitspringwerk
e. verstijvingsplaat

figuur 14.18: aansluiting horizontale buis.

Niet alleen wat betreft geometrie wijkt deze knoop af van de standaard knoop, ook de dikte van de
knoopplaat is anders. Immers, er gaat een veel grotere kracht door de plaat (A = F / o). Bij het
dimensioneren van de knoopplaat zal hier rekening mee gehouden moeten worden.
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14.

14.8. Conclusie

Voor het gebouw is een standaard knoop ontworpen die voor elk knooppunt van de gevelbuis
toegepast kan worden. Er zijn 3 uitzonderingen: de knopen waar de 3 springwerken op aansluiten. De
standaard knoopplaat wort toegepast voor 15 * 18 - 3 = 267 knopen.
Langs de boven- en onderkant van het atrium worden de verbindingen, van de horizontale en
diagonale staven die voor het atrium in de gevel (en dus buiten) staan met de knoopplaat, voorzien
van een koudebrugonderbreking. Dit gebeurt bij 15 * 2 = 30 knopen.
De 3 knopen waar een springwerk op aankomt krijgen een aparte knoop, door de hoekverdraaiing van
de knoopplaat zijn deze knopen ook onderling verschillend.
Verder wordt er door de schuifvaste verbinding tussen horizontale liggers in de gevel en de vloer van
het buitenste vloerveld gebruik gemaakt van de vloeren voor de horizontale draagkracht. In
vergelijking met het Swiss Re-gebouwwordt zo optimaal gebruik gemaakt van de vloeren en zijn
radiale liggers van middenring naar gevelbuis overbodig; één ligger minder om aan te sluiten op de
knopen van de gevelbuis.

Om een idee te krijgen van de grootte van de knopen en de invloed op de uitstraling van het gebouw
staat in figuur 14.19 een onderdeel van de gevel van de toren waarin de knopen getekend zijn.

figuur 14.19: gevelbeeld met knopen.

rU!e ".Bouwkunde ..Constructief (}'!t~verpen



Literatuur

[1] Reisverslag studievereniging Support (TUle - Bouwkunde - Uitvoeringstechniek) naar Kuala
Lumpur, 2001.

[2] Koster, Oeffelt (NAI), "Hoogbouw in Nederland 1990 - 2000", citaat George Henkens: Hoogbouw
op drassige bodem.

[3] J.C.D. Hoenderkamp, dictaat "Hoge gebouwen".

[4] Website Norman Foster, architect van het Swiss Re gebouw.

[5] NEN 6702: 2001, Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - belastingen en
vervormingen.

[6] J.C.D. Hoenderkamp en H.H. Snijder: Collegereeks staalconstructies 3, Technische Universiteit
Eindhoven - Bouwkunde - Constructief Ontwerpen.

[7] CUR rapport 97-5: Dynamisch gedrag van hoge gebouwen.

[8] Peutz & Associés, het bureau belast met het windtunnelonderzoek en temperatuuronderzoek voor
het prijsvraagontwerp: de website.

[9] Collegereeks mechanica 3, Technische Universiteit Eindhoven - Bouwkunde - Constructief
Ontwerpen..

[10] The architects' journal, editie september 2002.

[11] J.C.D. Hoenderkamp en H.H. Snijder: Collegereeks staalconstructies 2, Technische Universiteit
Eindhoven - Bouwkunde - Constructief Ontwerpen,.

[12] E.J.L.A. van Caulil: Prijsvraagontwerp, maakbaarheidsstudie, hoofdstuk Aronsohn raadgevende
ingenieurs.

[13] NEN 6702, § 8.8 Belastingen ten gevolge van temperatuurverschillen.

[14] Voornorm Eurocode 1: Belastingen

[15] Bouwen met staal, april 2003, Vraag & Antwoord, vraag 169.

[16] NEN 6770: Staalconstructies, basiseisen en basisrekenregels vooroverwegend statisch belaste
constructies.

[17] G.L.H.M. Henkens: Stabiliteit: Stabiliteit van een kern en invloed van de veerstijfheid.

[18] Collegereeks mechanica 7b, Technische Universiteit Eindhoven - Bouwkunde - Constructief
Ontwerpen.

[19] Voorraaddocumentatie van Leeuwen buizen Zwijndrecht



Conclusies en aanbevelingen

Het resultaat van de handberekening voor een vereenvoudigd model (wat betreft geometrie en
belasting) komt dusdanig goed overeen met het resultaat van een computerberekening van dat model,
dat er voldoende vertrouwen in de gebruikte methodes gesteld kan worden. De methode voor het
berekenen van de dwarskrachtverdeling als gevolg van windbelasting benadert het probleem van die
dwarskrachtverdeling vanuit een andere hoek dan gebruikelijk is. Voorwaarde voor het gebruik van
deze benadering is wel dat er geen shear lag in het gebouw mag optreden.

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek naar de windbelasting is dat er voor ronde gebouwen
geen eenduidige vormfactor in NEN 6702 staat. Via de vergelijking met Eurocode 1 en een
windtunnelonderzoek is geconcludeerd dat van een vormfactor van 0.7 voor dit gebouw uitgegaan
mag worden. Een vanzelfsprekende aanbeveling is dan ook dat hier nader onderzoek naar gedaan
wordt.

De specifieke aspecten in dit ontwerp (over de hoogte verdraaiend atrium en temperatuurverschillen in
de constructie) leiden niet tot noemenswaardige problemen, omdat de additionele staafkrachten die uit
deze onderwerpen komen vooral invloed hebben op het deel van de constructie dat in het geveldeel
aan de buitenzijde van het atrium staat. Dit deel van de gevelbuisconstructie wordt door het afwezig
zijn van vloerbelasting minder zwaar belast door de 'normale' belastinggevallen (permanente en
veranderlijke vloerbelasting). De gevelbuisconstructie blijkt daardoor een constructie op maat te zijn.

In het hoofdstuk over het ontwerp van een knoop van de gevelbuis is aangegeven dat er rekening
gehouden moet worden met momenten in de knoopplaat als er slechts één knoop voor de toren
gebruikt wordt. Ook zijn de principe-oplossingen gegeven voor de knopen die niet standaard zijn: de
knopen langs het atrium en de knopen waar één van de 3 springwerken op aansluit. De knopen langs
het atrium hebben 2 koudebrug onderbrekingen nodig. De geometrie voor de knopen, waar een
springwerk op aansluit, dient aangepast te worden op de buizen van het springwerk, omdat de kracht
uit die buizen relatief groot is. Door de massieve stalen knoop van de standaardknoop te draaien in de
richting van de schuine staaf van het springwerk, lopen de werklijnen van de krachten uit de aan te
sluiten staven in die knoop door één punt.

De doelstelling van het afstudeerproject luidt:
'Analyseren en dimensioneren van een ontwerp van een kantoorloren met een gevelbuisconstructie,
opgebouwd uit driehoeken van stalen buizen, rekening houdend met additionele krachten op de
gevelbuis als gevolg van enkele specifieke aspecten van dit ontwerp. '

Na de analyse uit dit rapport van de gevelbuis en de belastingen die erop werken kan de conclusie
getrokken worden dat de doelstelling gehaald is. De gevelbuis is immers gedimensioneerd en de
specifieke aspecten zijn uitgebreid geanalyseerd. Het ontwerp is nu gereed om een volgende fase in
te gaan: de DO-fase, waarin het ontwerp definitief wordt.
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f\naiyse gevelbUiSCOnslructie Bij!aqe A

A. Wing-vloer

In figuur A.1 is de WING-vloer weergegeven.

figuur A.1: WING-vloer.

Het voordeel van de WING-vloer is het doorvoeren van leidingen, dit is te zien in figuur A.2.

figuur A.2: doorvoer leidingen.
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Een toepassing van de WING-vloer met een staalplaat over de sparing staat in figuur A3.

figuur A3: staalplaat over sparing

De belasting-overspanningsgrafiek staat in figuur A.4, waarin te zien is dat bij een veranderlijke (=
nuttige) belasting van 4.0 kN/m2 de gekozen vloer voldoet tot een overspanning van 15 meter. De
maximale overspanning van de WING-vloeren in het ontwerp van de toren is 14 meter (op de 11e
verdieping).

figuur A4: belasting-overspanningsgrafiek WING-vloer.
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Het gewicht van de verschillende types van de WING-vloeren staat in tabel A.1. De gekozen vloer is
100-320, deze heeft een gewicht van 4.27 kN/m2•

tabel A.1: gewicht WING-vloer.
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Anatyse gevelbuiscors:ructle

B. Ct-waarde en cos2(x)-methode

B.1. Ct-waarde volgens NEN 6702 [5]

Voor het bepalen van de vormfactor voor een cilinder wordt in NEN 6702 een Ct-waarde gegeven, die
waarde is een combinatie van vormfactor en wrijvingsfactor.
De Cl-waarde is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en van de waarde van het getal van Reynolds
indien het oppervlak als glad of als matig glad is te kenmerken [15]. In alle andere gevallen geldt: Ct =
1.2. In figuur B.1 is het verband te zien tussen het getal van Reynolds en de windvormfactor (met het
oppervlak glad of matig glad).

windvorm
factor Ct

1.21-------'-.
0.7 .

300000 500000 getal van
Reynolds

figuur B.1: windvormfactor als functie van getal van Reynolds.

In het geval van de toren uit het afstudeerproject gaat het om een cilinder met een matig glad
oppervlak, voor het getal van Reynolds geldt:
v;» -J(1.6 * Pw * 103) = 48.99 (zie [5], art. 8.6.4)
dm = 48 m
Re = 0.7 * 105 * 48.99 * 48 = 1.6 * 108
Hiermee wordt:
Cindex=CI= 0.7 (zie [5], pagina 86, figuur 32, cikelvormige doorsnede, matig

glad)

Bij het bepalen van de Cl-waarde is hier uitgegaan van een cirkelvormige plattegrond en niet van een
18-hoek die het in werkelijkheid is. Een dergelijke afwijking van de vorm is in het stadium van het
voorontwerp geoorloofd.
Als men van een cirkel uitgaat bij het hanteren van de norm komt men uit op een Cl van 0.7.
Echter, als NEN 6702 [5] nader bekeken wordt is te zien dat in de onderste tabel van figuur 32 uit de
bijlagen naar een waarde gegaan wordt van 1.3.
Met andere woorden: er zit een sprong in de waarden van Cl volgens de NEN-normen van 1.3 voor
een tien-hoekige plattgrond (Prep = 2.0 kN/m2), naar 0.7 voor een cirkelvormige plattegrond (Prep = 1.1
kN/m2).

Bovendien is de vormfactor sterk afhankelijk van de oppervlaktestructuur, die verdeeld is in twee
gebieden zonder duidelijke grenzen. Tussen de onduidelijk begrensde gebieden zit ongeveer net zo'n
sprong in de waarden van Cl als bij de vorm van de plattegrond: van 1.2 naar 0.7.
Daaromwordt in hoofdstuk 8, waarin de windbelasting volgens drie methoden wordt bepaald (NEN,
Eurocode en windtunnelonderzoek) en onderling vergeleken, ook de windbelasting, volgens NEN
6702, met Cl = 1.2 meegenomen.
Bij het bepalen van de windbelasting in hoofdstuk 4 wordt uitgegaan van 0.7, omdat dat de waarde is
die volgens de norm mag worden gehanteerd. Daar komt nog bij dat het in dit deel van het
voorontwerp gaat om een vergelijking tussen een aantal handberekeningen en een
computerberekening en daarbij gaat het niet zozeer om de exacte waarde van de maximale
staafkracht als wel om de manier van berekenen. Daarom wordt de belasting ook over de hele hoogte
constant aangenomen terwijl (zie hoofdstuk 8) volgens de normen een reductie van de windbelasting
over de hoogte mag worden aangenomen.
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8.2. Geprojecteerde stijfheid analogie (cos2(x)-methode)

Een tweede manier om de horizontale krachten, die op de toppen van de driehoeken (van de begane
grond naar de tweede verdieping) werken, t.g.v. de dwarskracht te bepalen is met behulp van
verhoudingsgetallen van ccs'(x) van de hoek tussen de basis van de driehoeken en de windrichting
(in figuur 8.1 is een kwart van de plattegrond getekend).

0°

windrichting
)l

60°

._._._._.-. begane grond

I
i._-------------_.-._._.-._._.-._._._.-

figuur 8.1: hoeken driehoeken t.o.v. windrichting.

Totaal van de verhoudingsgetallen van de richtingen waarin de driehoeken staan ten opzichte van de
windrichting (hele plattegrond):
Cos2(OO) =
Cos2(200) =
Cos2(400) =
Cos2(600) =
Cos2(800) =
Totaal van de verhoudingsgetallen:

1 * 2 (richting komt 2x voor in de plattegrond)
0.88 * 4 (richting komt 4x voor in de plattegrond)
0.59 * 4 (richting komt 4x voor in de plattegrond)
0.25 * 4 (richting komt 4x voor in de plattegrond)
0.03 * 4 (richting komt 4x voor in de plattegrondl+
9.0

De formule voor de kracht op de top van een driehoek van de begane grond naar de tweede
verdieping in de windrichting, ten gevolge van dwarskracht, luidt nu:

Finwindrichting;driehoekn= (D(totaledwarskracht)/ (totale verhoudingsgetal)) * (verhoudingsgetal driehoek n)

Met nummering van de driehoeken volgens figuur 5.6:
Finwindrichting;driehoek1= (5512 / 9.0) * 0.03 = 18.4 kN
Finwindrichting;driehoek2= (5512/9.0) * 0.25 = 153.1 kN
Finwindrichting;driehoek3 = (5512 / 9.0) * 0.59 = 361.3 kN
Finwindrichting;driehoek4= (5512/9.0) * 0.88 = 539.0 kN
Finwindrichting;driehoek5= (5512/9.0) * 1 = 612.4 kN

Om tot een vergelijking te komen tussen de buis- en de cos'(xj-rnethode worden de krachten in de
windrichting met de buis-methode bepaald. De in § 5.7.2. gevonden krachtsverdeling werkt in de
richting van de basis van de driehoeken. Het enige wat er nu moet gebeuren is het projecteren van die
krachten in de windrichting. Die projectie wordt verkregen door de kracht op de top van een driehoek
te vermenigvuldigen met de cosinus van de hoek tussen de basis va die driehoek en de windrichting.
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De krachten op de toppen van de driehoeken (nummering volgens figuur 5.6) in de windrichting
worden dan (zie figuur 8.2):

Fin windrichting; driehoek 1 = costêû") * 103
Fin windrichting; driehoek 2 = costêü") * 297
Fin windrichting; driehoek 3 = cos(40°) * 455
Fin windrichting; driehoek 4 = cos(200) * 558
Fin windrichting; driehoek 5 = costü") * 594

= 18 kN
= 149 kN
= 349 kN
= 524 kN
= 594 kN

<,
top driehoek 1 op
2· verdieping

kracht op top
driehoek 3: 455 kN-,

kracht op top
driehoek 4: 558 kN

\ O'

kracht op top
driehoek 2: 297 kN 40·

I
i
! kracht op top
1 driehoek 5: 594 kN

begane grond

basis driehoek 1 60·

kracht op top
- driehoek 1: 103 kN

figuur 8.2: krachten volgens buis-methode.

De resultaten van de twee methoden staan in tabel 8.1.

Fin windrichting; driehoek 5 612 594

tabel 8.1: vergelijking cos'(x)- en buis-methode.

8.2.1. Conclusie

De cos'(xj-methode is afhankelijk van de geometrie van een gebouw, terwijl de buis-methode een
meer theoretische (een soort natuurkundige) methode is. Ondanks het grote verschil in benadering
van het probleem tussen de beide methoden komen de resultaten met elkaar overeen.
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Analyse cevelcu.sconsrructre Bijlage C

C. Ingevoerde belastingen en computerberekening vereenvoudigd model

C.1. Berekening in te voeren belastingen

Permanente belasting uit de vloeren
totale belasting per verdieping = oppervlakte * belastinç/rrr'
Permanente belasting = 7.6 kN/m
Ftotaal = 792 * 7.6 = 6019.2 kN

Het cilindrische model heeft een omtrek van: 18 * 8.335 (zie figuur 5.3) = 150.03 m.
De lijnlast per verdieping wordt nu:
6019.2/150.03 = 40.1 kN/m

De ingevoerde belastingen:
2e verdieping: 3 * 40.1 = 120.3 kN/m
4e tlm 28e verdieping: 2 * 40.1 = 80.2 kN/m
30e verdieping: 40.1 kN/m

Permanente belasting uit de gevel en de staalconstructie
* uit gevel:
om de twee verdiepingen: 7.2 (hoogte) * 0.6 = 4.32 kN/m

* uit de horizontale staven:
om de twee verdiepingen: 2 * 3.1 = 6.2 kN/m

* uit de diagonalen:
om de twee verdiepingen: (2* 8.335 (=Iengte) * 3.1) 18.335 = 6.2 kN/m

De ingevoerde belasting:
2e verdieping: 4.32 + 3*3.1 (uit hor.) + 6.2 (uit diag.) = 19.82 kN/m
4e tlm 28e verdieping: 4.32 + 6.2 + 6.2 = 16.72 kN/m
30e verdieping: 3.1 (uit hor.) kN/m

Veranderlijke belasting uit de vloeren
Veranderlijke belasting = 4.0 kN/m2, met ljJ = 0.5.
Ftotaal = 792 * 4.0 * 0.5 = 1584.0 kNo

Dit geeft een lijnlast van:
1584/150.03 = 10.56 kN/m.

De ingevoerde belasting:
2e verdieping: 3 * 10.56 = 31.7 kN/m.
4e tlm 28e verdieping: 2 * 10.56 = 21.1 kN/m.
30e verdieping: 0 kN/m.

Wind belasting
De totale windbelasting per verdieping: 1.1 (= belasting) * 7.2 (= hoogte) * 48 (= diameter) = 379.2 kNo
De lijnlast over de halve omtrek van de toren is dan: 379.21 (150.03/2) = 5.05 kN/m.

De ingevoerde belasting:
2e tlm 28e verdieping: 5.05 kN/m.
30e verdieping (halve hoogte): 5.05/2 = 2.53 kN/m.
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C.2. Uitvoer ESA

In deze bijlage zijn de resultaten van de berekening van het vereenvoudigde model van de toren door
het eindige-elementen-programma ESA-Prima Win gegeven.

Onderstaande tabel: tabel C.1: Interne krachten in staven. Extremen per staaf
Lineair statisch - extreme van alle combinaties
Groep van staven:271/306: staven van begane grond naar tweede verdieping.
Groep van belastinggevallen: permanente belasting vloeren.
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Onderstaande tabel: tabel C.2: Interne krachten in staven. Extremen per staaf
Lineair statisch - extreme van alle combinaties
Groep van staven:271/306: staven van begane grond naar tweede verdieping.
Groep van belastinggevallen: eigen gewicht staalconstructie + gevel.



Onderstaande tabel: tabel C.3: Interne krachten in staven. Extremen per staaf
Lineair statisch - extreme van alle combinaties
Groep van staven:271/306: staven van begane grond naar tweede verdieping.
Groep van belastinggevallen: veranderlijke belasting vloeren.

0.0

285 -0.0

2 0.0

2

2

0.0 -0.0

2 2

297

0.0

2

2 2 0.0
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De berekening van de krachten op de toppen van de driehoeken van de begane grond naar de
tweede verdieping ten gevolge van de windbelasting wordt gesplitst:
• computerberekening 1 (Aprofiel= 00).

• computerberekening 2 (Aprofiel'# 00).

Het verschil tussen de twee computerberekeningen zit in het ingevoerde profiel, de verbindingen (wel
of niet scharnierend) en de Master I Slave module, de zogenaamde starre bindingen. Als eerste
worden de krachten gegeven die werken op de toppen van de onderste driehoeken volgens
computerberekening 1 (figuur C.1 en tabel C.4 tlm C.21).

-184.4

482.3
-290.5

320.1 367.2

-269.8

117.1

y-as

23.5

62.4
20.6 48.7

-256.6

-210.8

377.2340.8
-172.0

535.0

figuur C.1: verbindingskrachten in knopen. Belastinggeval(len) : 1, wind in x-richting, Aprofiel= 00.

Hierna zijn de verbindingskrachten per knoop in een tabel samengevat voor Aprofiel= 00.
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Onderstaande tabellen: tabel C.4 Um C.21: Kracht volgens assenstelsel van de verbinding.
Groep van belastinggevallen:1,wind in x-richting, Aproflel = CI().

Verbindingskrachten op de toppen van de driehoeken van de begane grond naar de tweede
verdieping (nummering driehoeken volgens figuur 5.6).

resultante: 53.8 -128.8

tabel C.4: driehoek 9.

resultante: 182.0 -269.8

tabel C.5: driehoek 8.

resultante: 367.2

tabel C.6: driehoek 7.

resultante: 518.6 -184.4

tabel C.7: driehoek 6.

resultante: 561.8 -2.7

tabel C.8: driehoek 5.

resultante: 482.3 173.8

tabel C.9: driehoek 4.



resultante: 320.1 269.6

tabel C.10: driehoek 3.

resultante: 141.6 246.8

tabel C.11: driehoek 2.

resultante: 23.5 117.1

tabel C.12: driehoek 1.

resultante: 20.6 -62.4

tabel C.13: driehoek 1.

resultante: 141.5 ..:210.8

tabel C.14:driehoek 2.

resultante: 340.8 -256.6

tabel C.15: driehoek 3.

c
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resultante: 535.0 -172.0

tabel C.16: driehoek 4.

resultante: 654.0 10.8

tabel C.17: driehoek 5.

resultante: 560.0 186.3

tabel C.18: driehoek 6.

resultante: 377.2 275.6

tabel C.19: driehoek 7.

resultante: 175.2 229.1

tabel C.20: driehoek 8.

resultante: 48.7 68.6

tabel C.21: driehoek 9.
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Hierna worden de resultaten gegeven van computerberekening 2 (figuur C.2 en tabel C.22 tlm 39).

-363.0

-319.2

126.1
-40.5

y-as

-40.5
125.9

-40.6
126.2

-40.6

19.3

-362.9 121.5

figuur C.2: verbindingskrachten in knopen. Belastinggeval(len) : 4, wind in x-richting, Aprofiel -:f. 00.

Hierna zijn de verbindingskrachten per knoop in een tabel samengevat voor Aprofiel -:f. 00.

Onderstaande tabellen: tabel C.22 tlm C.39: Krachten volgens assenstelsel van de verbinding.
Groep van belastinggevallen:4, wind in x-richting Aproflel '# 00.

Verbindingskrachten op de toppen van de driehoeken van de begane grond naar de tweede
verdieping (nummering driehoeken volgens figuur 5.7):

-126.0

tabel C.22: driehoek 9.

resultante: 121.4

tabel C.23: driehoek 8.
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resultante:' 369.8' -363.0

tabel C.24:driehoek 7.

resultante: 588.2 -237.0

tabel C.25:driehoek 6.

resultante: 674.5 -0.0

tabel C.26:driehoek 5.

resultante: 588.2 236.9

tabel C.27:driehoek 4.

resultante: 369.8 362..9

tabel C.28:driehoek 3.

resultante: 121.5 319.1

tabel C.29:driehoek 2.
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resultante: -40.5

tabel C.30: driehoek 1.

resultante: -4Ö.5 -126.1

tabel C.31: driehoek 1.

resultante: 121.5 -319.2

tabel C.32: driehoek 2.

resultante: 369.7 -362.9

tabel C.33: driehoek 3.

resultante: 588.0 -236.8

tabel C.34: driehoek 4.

resultante:' 674.2

tabel C.35: driehoek 5.
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tabel C.36: driehoek 6.

resultante: 369.8 363.0

tabel C.37: driehoek 7.

resultante: 121.5 319.3

tabel C.38: driehoek 8.

resultante: -40.6 126.2

tabel C.39: driehoek 9.
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Onderstaande tabel: tabel CAO: Interne krachten in staven. Extremen per staaf
Lineair statisch - extreme van alle combinaties
Groep van staven:271/306: staven van begane grond naar tweede verdieping.
Groep van belastinggevallen:4, wind in x-richting.
Achter de staafnummers in tabel CAO staan de overeenkomstige staafnummers uit figuur 5.6.

4

2

2

2 4

4 0.0 -0.0

4

2 4

0.0

4

2

2

4 -0.0 -0.0

0.0
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Analyse qevelbutsconstructie Bijlage 0

o. Ingevoerde belastingen en computerberekening model met verlopende diameter

0.1. Belastingen in het uitgebreide model

De middenring is een negenhoek met een hoogte van 24 meter. Het oppervlak van de middenring
gaat via de liftschachten en de stalen kolommen van de middenring naar de fundering.
Er blijft dus een oppervlak over van TT (straal gevelbuis)2- TT (hoogte rnlddenrinq)" rn". Dit oppervlak
wordt overspannen door vloeren, die spannen van de middenring naar de gevelbuis. De helft van de
vloerbelasting (permanente en veranderlijke vloerbelasting) gaat naar de middenring, de andere helft
naar de gevelbuis. Op de gevelbuis komt dus op een willekeurige verdieping een vloerbelasting uit
een vloeroppervlak van: TT (straal gevelbuis)2 - TT (12 + 0.5 * (straal gevelbuis - 12))2 m2.Het aantal
vierkante meters, dat rust op de gevelbuis is gegeven in tabel D.1, naar boven afgerond op een
geheel getal (veilige aanname).

tabel D.1: aantal m2op de gevelbuis.
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0.1.1. Permanente en veranderlijke belastingen uit de vloeren

Met de hiervoor gevonden vierkante meters kunnen de totale belastingen op de verschillende
verdiepingen gevonden worden, door het aantal vierkante meters te vermenigvuldigen met de
verschillende belastingen per vierkante meter (tabel 0.2). Voor de totale permanente belasting worden
de oppervlaktes op de gevelbuis op de verschillende verdiepingen vermenigvuldigd met de
permanente belasting per m2: 7.6 kN/m2. Hetzelfde geldt voor de veranderlijke belasting: 4.0 * 0.5 (=41)
kN/m2.

tabel 0.2: totale belastingen per verdieping, in kNo



o

0.1.2. Permanente belasting uit de gevel en de staalconstructie

De variêrende diameters hebben slechts kleine gevolgen voor de permanente belasting ten gevolge
van het eigen gewicht van de staalconstructie en de gevel.

Uit de gevel:
Aanname belasting uit de gevel: 0.6 kN/m2. De hoogte van een driehoek in de gevel is 7.2 meter. De
totale belasting per verdieping uit de gevel wordt dus: (omtrek vloer) * 7.2 * 0.6 (tabel 0.3). Op de 30e
verdieping, het dak, rust geen gevel.

30·
(dak)

125.05 0.0

tabel 0.3: belasting gevel, in kNo

Uit de staalconstructie:
De verschillen tussen de diameters van de tussenvloeren en de vloeren waarop de belastingen
geschematiseerd worden (de even verdiepingen) worden niet meegenomen: ten eerste zijn de
verschillen tussen de diameters klein, en ten tweede heeft het bovenste deel van de gevelbuis (vanaf
verdieping 11) een negatief verloop in de diameters en het onderste deel (onder verdieping 11) een
positief verloop, dus heffen de verschillen in diameter elkaar gedeeltelijk op.

Belasting:
Aanname doorsnede buizen: 40000 mrn".
0.04 * 78500 (belasting van staal in kN/m3) = 3.1 kN/m.

Uit diagonale staven:
Het eigen gewicht van de diagonalen tussen de onderste 2 verdiepingen wordt weggelaten (deze
staan rechtstreeks op de fundering).
De totale belasting uit de diagonale staven wordt geschematiseerd door op de verschillende
verdiepingen de lengte van de diagonalen te vermenigvuldigen met de belasting per meter. De lengte
van de diagonalen wordt op een eenvoudige manier bepaald, omdat er in het ene deel iets te weinig
belasting in rekening wordt gebracht en in het andere deel iets te veel belasting.
De lengte van de diagonalen kan bepaald worden door de omtrek te delen door 36 (dit is de
horizontaal van de driehoek met een hoek van 90 graden), dit wordt vervolgens gekwadrateerd. Hier
wordt 7.22 bij opgeteld (dit is de verticaal van de driehoek met een hoek van 90 graden), en daaruit
wordt de wortel genomen.
Als we de lengte van een diagonaal op een bepaalde verdieping gevonden hebben, wordt deze
vermenigvuldigd met de belasting per meter (3.1 kN/m) en het aantal staven per verdieping (36), om
tot de totale belasting per verdieping te komen (tabel 0.4). Op de 30e verdieping rusten geen
diagonalen.
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26·
"Ij.
30·.
(dak)

125.05 0.0

tabel 0.4: belasting eigen gewicht diagonalen, in kN.

Uit horizontale staven:
De belasting uit de verdiepingen, die niet aansluiten op de knopen van de driehoeken (de oneven
verdiepingen), wordt steeds geschematiseerd op de verdieping eronder. Uitzondering: belasting op
tweede verdieping; hierop komt ook de belasting uit de eerste verdieping, omdat we op zoek zijn naar
de maximale staafkracht. De belasting per verdieping wordt dus: (Totale omtrek) * 3.1 (de resultaten
staan in tabel 0.5).

30·
(dak)

125.05 387.7

tabel 0.5: belasting eigen gewicht horizontale staven, in kNo

0.1.3. Windbelasting

Ook de windbelasting wordt nu anders, het gebouw heeft immers een andere breedte gekregen.
Omdat elke verdieping een andere diameter heeft, wordt de windbelasting op de gevel tussen drie
verdiepingsvloeren (7.2 meter hoog, dus een tussenvloer) elke keer opnieuw bepaald. Daarbij wordt
uitgegaan van de vloer met de grootste diameter van de drie vloeren, dit is een veilige aanname (tabel
0.6).
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12·
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tabel 0,6: grootste van drie opeenvolgende vloeren.

Nu de breedtes van de verschillende gevelvlakken bekend zijn, kan per verdieping de totale
windbelasting als volgt worden berekend:
Breedte gevelvlak * 7.2 (de hoogte is immers op elke verdieping 7.2 meter) * windbelasting.
De windbelasting is 1.1 kN/m2 (§ 5.5.1.). De totale windbelasting per verdieping staat in tabel 0.7.

tabel 0.7: totale windbelasting per verdieping.
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0.2. Invoer belastingen in het computermodel

0.2.1. Permanente en veranderlijke belasting uit de vloeren

De verdiepingen die op de halve hoogte van de driehoeken in de gevel zitten (tussenvloeren), worden
in het computermodel niet meegenomen. De reden hiervan is dat de vloeren alleen de verticale kracht
uit de vloeren aan de gevelbuis afgeven en niet meedoen met het stabiliteitssysteem. De verticale
kracht uit deze 'tussenvloeren' moet wel in het computermodel ingevoerd worden. Dit gebeurt door de
lijnlast van de vloer onder de tussenvloer te verhogen met de lijnlast van de tussenvloer. Om tot een
lijnlast te komen moeten eerst de totale belastingen op de verschillende verdiepingen bepaald
worden, deze staan in tabel 0.8. Voor het dimensioneren van de stalen buizen van de gevelbuis, is de
maximale staafkracht van belang. De belasting van de 1e verdieping staat op de helft van de
diagonalen van de begane grond naar de 2e verdieping; om de maximale staafkracht te bepalen wordt
de belasting van de 1e verdieping op de 2e verdieping ingevoerd.

3442.8 0.0 (ljJ = 0)

tabel D.8: totale belastingen, in kNo

Uit de totale belastingen per verdieping kunnen de lijnlasten worden bepaald die in het
computermodel ingevoerd dienen te worden. De hiervoor benodigde omtrek van de verschillende
verdiepingsplattegronden dient zo nauwkeurig mogelijk bepaald te worden. Dit is gedaan door uit het
computermodel de basis van de verschillende driehoeken (over twee verdiepingen) op te vragen en
met 18 te vermenigvuldigen (want de omtrek van een verdiepingsplattegrond heeft een lengte van
18 * basis van de driehoek van de betreffende verdieping naar de verdieping erboven). Vervolgens
wordt de totale belasting op een bepaalde verdieping gedeeld door de omtrek van die verdieping om
tot de lijnlast op de verdieping te komen. De lijnlasten ten gevolge van de permanente vloerbelasting
zijn samengevat in tabel 0.9.
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30·
(dak)

3442.8 27.53

tabel D.9: lijnlasten permanente vloerbelasting.

De lijnlasten ten gevolge van de veranderlijke vloerbelasting staan in tabel D.1O.

2-

i3.89
4

10- 24.36

148

30-
(dak)

0.0 125.05 0.0

tabel D.10: lijnlasten veranderlijke vloerbelasting.

0.2.2. Permanente belasting uit de gevel en de staalconstructie

* uit gevel:
om de twee verdiepingen: 7.2 (hoogte) * 0.6 = 4.32 kN/m, deze belasting verandert niet ten opzichte
van het cilindrische model, de totale belasting wordt wel groter (de lijnlast blijft hetzelfde, maar de lijn
wordt groter).

* uit de horizontale staven:
om de twee verdiepingen: 2 * 3.1 = 6.2 kN/m, deze belasting verandert ook niet ten opzichte van het
cilindrische model.

* uit de diagonalen:
De lijnlast is de totale belasting per verdieping (zoals bepaald in bijlage D1.2.), gedeeld door de
omtrek per verdieping (tabel D.11).

26- 139.23 6.55
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30· (dak) 125.05 0.0

tabel 0.11: lijnlast eigen gewicht diagonalen.

Oe ingevoerde totale belasting ten behoeve van de permanente belasting uit de gevel en de
staalconstructie staat samengevat in tabel 0.12.

30·
(dak)

tabel 0.12: lijnlast eigen gewicht constructie en gevel.

0.2.3. Windbelasting

Om de totale belastingen in het computermodel in te voeren dient er een lijnlast van gemaakt te
worden. Op een willekeurige verdieping wordt de lijnlast:
(de helft van de totale belasting op het gevelvlak eronder + de helft van de totale belasting op het
gevelvlak erboven) gedeeld door (de halve omtrek). Oe lijnlasten zijn ingevoerd zoals die gegeven zijn
in tabel 0.13.

0.5 * 125.05 2.69

tabel 0.13: lijnlast windbelasting.
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0.3. Resultaten computerberekening na toevoegen atrium

tabel 0.14: staafkrachten t.g.v. permanente vloerbelasting.

tabel 0.15: staafkrachten t.g.v. veranderlijke vloerbelasting.

691 6 -12363 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0

tabel 0.16: maximale staafkracht uit belastingcombinatie: 1.2 * permanente vloerbelasting + 1.2 *
eigen gewicht en gevel + 1.5 veranderlijke vloerbelasting.

0-9 .J. Schnlerllans
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E. Bepaling windbelasting volgens NEN 6702, Eurocode 1 en windtunnelonderzoek

E.1. Bepaling windbelasting volgens NEN 6702 [5]

De formule voor de windbelasting luidt:

F Index = A * Prep

met:
Findex = representatieve waarde van de windkracht op een oppervlak.
A = beschouwde oppervlak waarop de windkracht werkt.
Prep = windbelasting door winddruk, windzuiging en over- en onderdruk, waarvoor geldt:

Prep = Cdlm * Ct * Ceq * <1>1 * Pw

met:
Cdim = factor die de afmetingen van een bouwwerk in rekening brengt.
Ct = combinatie van vormfactor en wrijvingsfactor.
Ceq = drukvereffeningsfactor.
<j)1 = vergrotingsfactor die de dynamische invloed van wind op een bouwwerk in de windrichting op het
bouwwerk in rekening brengt.
Pw = extreme waarde van de stuwdruk.
Uit NEN 6702 volgt:

Cdim= 0.87
Het getal van Reynolds:
Vw = "(1.6 * Pw * 103) = 48.99
dm = 48 m
Re = 0.7 * 105 * 48.99 * 48 = 1.6 * 108
Hiermee wordt:
Ct = 0.7 of 1.2 (bijlage B)
Ceq= 1
Voor de berekening van CP1 geldt:
h = 108 m.
bm = 48 m.
D = 0.01
fe = 46/h
te = 0.43 Hz

[3]

1(108) = 1 / (In (108/0.2)) = 0.16 m.

B = 1 / (0.94 + 0.021 * (108)213+ 0.029 * (48)213) = 0.56

E = (0.0394 * (0.43r213 ) / (0.01 * (1 + 0.01 * 0.43 * 108) * (1 + 0.16 * 0.43 * 48)) = 0.28

CP1 = (1 + 7 * 0.16 * " (0.28 + 0.56)) / (1 + 7 * 0.16 * " (0.56)) = 1.1



De stuwdruk Pw
Voor een gebouw met h>b geldt dat het verloop van de stuwdruk aangenomen mag worden volgens
tabel A.1 van NEN 6702, met uitzondering van het onderste gedeelte van de doorsnede tot een
hoogte gelijk aan b. Voor dat gedeelte geldt voor de stuwdruk dezelfde waarde als voor h = b.

De windbelasting over de hoogte staat gegeven in tabel E.1 en in figuur E.1.

tabel E.1: windbelasting over de hoogte volgens NEN 6702.

Horizontale doorsnede

Ct= 0.7

Horizontale doorsnede

Ct= 1.2

Verticale doorsnede

80 Hoogte in m

60

40

20

1.0 0.9 0.8 0.0

Windbelasting in kN/nr
Verticale doorsnede

1.7 1.51.3 0.0

figuur E.1: windbelasting volgens NEN 6702 over de doorsnede.
VVindbelasting in kNJrr?
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E.2. Bepaling wind belasting volgens Eurocode 1 [14]

met:
Fw = representatieve waarde van de windkracht op een oppervlak.
qref= gemiddelde referentiestuwdruk.
Ce(Ze)= blootstellingcoëfficiënt.
Cd= vergrotingsfactor die de dynamische invloed van wind op een bouwwerk in de windrichting op het
bouwwerk in rekening brengt.
Cf = krachtfactor, afhankelijk van de vorm van het bouwwerk.
Aref= beschouwde oppervlak waarop de windkracht werkt.
Uit Eurocode 1 volgt:

%ef= (p I 2) * V2ref

p = 1.25 kg/m3 (volumieke massa van lucht in normale omstandigheden)
Voor de referentiewindsnelheid Vrefgeldt:
Vref= C01R * CTEM* CALT* Vref;O
met:
C01R = richtingsfactor = 1.0
CTEM= tijdelijke seizoensfactor = 1.0
CALT= hoogtefactor 1.0
Vref;O= basiswaarde van de referentiewindsnelheid op zeeniveau:
Vref;O= 25.0 mIs
v,« = 25.0 mIs

qref= (1.251 2) * 25.02 = 390.6 N/m2

met:
z = hoogte boven het maaiveld.
kT= terreinfactor die rekening houdt met de terreinruwheid = 0.24
Cr(z} = ruwheidcoëfficiënt = kT* In (z 1zo) als: Zmin ::: z :::200 m

als: z < Zmin
met:
Zo= 1 m (ruwheidlengte) (tabel 8.1 van de Eurocode, met terreincategorie 4)
Zmin = 16 m (tabel 8.1 van de Eurocode, met terreincategorie 4)
Ct(z} = topografische coëfficiënt, deze houdt rekening met het reliëf en is gelijk aan 1.0 bij een vlak
terrein zoals in het geval van de toren (plaatsnaam).

Ce(Ze)verloopt rechtevenredig van 108 meter naar Zmin = 16 meter, zoals blijkt uit figuur 8.3 in de
eurocode.

Op een hoogte van 108 m:
Cr(108} = 1.12, dit geeft:

Ce(Ze}= 3.14

Op een hoogte van 16 m:
Cr(16) = 0.67, dit geeft:

Ce(Ze}= 1.57

Krachtfactor Cf volgens Eurocode 1

In Eurocode 1 is een grafiek gegeven voor de waarde van de krachtfactor Cf;EC.Een andere
mogelijkheid om Cf te bepalen, is om die te berekenen met behulp van de vormfactor (Cpe)en de
wrijvingsfactor (Cfr),dit is gedaan om zo een beter inzicht in de krachtfactor te krijgen.
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• Cf; EC; uit de grafiek

Cfwordt nu bepaald aan de hand van de formule:
Cf = Cf;0 * tVÀ

Voor:
Reynoldsgetal Re = 8.96 * 107

k = 0.002 mm (polished metal)
b=48 m
en dus: k/b = 4 * 10-5
geldt (grafiek 10.8.2 EC):
Cf; 0 = 0.8

Voor:
<p=1
À = I/b = 108/48 = 2.25
geldt (grafiek 10.14.1 EC 1)
tVÀ = 0.65

Cf = 0.8 * 0.65 = 0.52

• Cf; EC;uit CpeenCfr

Bepaling Cpe:
Voor een cirkelvormige doorsnede is het Reynoldsgetal (Re) nodig:
Re = (b * vm(ze))I v
met:
v = 15 * 10-6m2/s ('stroperigheid' van lucht, engels: kinematic viscosity)
b = 48.0 m (gemiddeld)
vm(ze)= gemiddelde windsnelheid = Cr(108) * Ct( 108) * Vref
vm(ze)= 1.12 * 1.0 * 25.0 = 28.0 mIs
Re = (48.0 * 28.0) I 15 * 10-6= 8.96 * 107 (107 aangehouden)

Cpe= Cpa* tVÀa
tVÀa = reductiefactor voor de slankheid.
De waarde van de drukcoëfficiënt Cpeis gegeven als functie van o (figuur E.2).

wind

b

figuur E.2: hoek c ten opzichte van de windrichting.

tVÀa = 1
met OA= 105°
tVÀa = 1

0° _:::c _:::OA
(figuur 10.8.1 van de Eurocode):
O°_:::O_:::105° (=OA)
360° - 105° (= OA)_:::c .:::...360°

tVÀa = tVÀ als: 105° (=OA)_:::c _:::360° - 105° (= OA)
tVÀ = reductiefactor voor de slankheid = 0.65
(figuur 10.14.1 van de Eurocode, met À = I I b = 108 I 48 = 2.3 en <p= A I Ac = 1)

als:

als:

In tabel E.2 zijn de waarden van Cpeen van de stuwdruk gegeven voor de verschillende hoeken 0,
zoals die gedefinieerd is in figuur E.2.
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80 -1.45
-1.20 '

180

tabel E.2: waarden van Cpe.

De waarden van Cpe zijn uitgezet in een grafiek in figuur E.3. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de
waarden van Cpe voor de hoeken -180° tot 0° gelijk zijn aan 0° tot 180°.

1.5 -150 -90 -30 30 90 150 1.5

1

I
r: \ ,..._
1 T
~ _J
)U~ ,

~(~

1

o o

-0.52 -0.52

-1 -1

-1.5
-180 -120 -60 120

-1.5
180o 60

>a
figuur E.3: Cp, uitgezet tegen c.
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Voor het bepalen van de waarde Cf volgens de Eurocode moeten eerst de waarden van Cpe;EC
ontbonden wordt in richting van de wind en een richting loodrecht daarop. De waarde van Cpe;ECin de
richting van de wind worden gevonden door de waarde van de Cpe;ECloodrecht op het geveloppervlak
te vermenigvuldigen met de cosinus van de hoek tussen de windrichting en de richting loodrecht op
het geveloppervlak. De resultaten staan in tabel E.3.

180 -0.52 0.52

tabel E.3: waarden van cos(a) * Cp,

De gemiddelde waarde van cos(a) * Cpe;ECwordt gevonden door alle waarden van
cos(a) * Cpe;EC,over de hele doorsnede, bij elkaar op te tellen en door het aantal hoeken te delen. De
waarden van cos (a) * Cpe;EConder de hoeken 190°-350°, zijn gelijk aan die onder 10°-170°.
L(cos(a) * Cpe;EC)= 5.1, de gemiddelde waarde: Cpe;EC= 5.1 136 = 0.142.
Deze waarde werkt over de hele doorsnede. Als die waarde omgerekend wordt naar een krachtfactor,
moet de gemiddelde waarde van cosa * Cpe;ECvermenigvuldigd worden met TT,omdat de krachtfactor
over de breedte van het gebouw werkt, de diameter dus, terwijl in de Eurocode de waarde van Cpe;EC
werkt over de hele omtrek, 2 * TT* r. Van de omtrek naar de diameter omrekenen:
Cpe;EC;diameter= Cpe;EC;omtrek* (2TTr)I d = Cpe;EC;omtrek* TT.
Cpe;EC;diameter= 0.142 * TT= 0.45, bij deze waarde van Cpe;EC;diametermoet de wrijving nog worden
opgeteld, de wrijving is in de bepaling van de Ct-waarde volgens NEN 6702 wel meegenomen (in de
NEN wordt voor ronde doorsneden alleen rechtstreeks een Ct-waarde gegeven en geen waarde voor
Cpe).
De wrijvingscoêfficiênt volgens de Eurocode (Cfr;EC) werkt over de hele omtrek (figuur E.4), en heeft
voor matig ruwe oppervlakken een waarde van 0.02. Deze waarde wordt ook weer teruggerekend
naar een waarde op de breedte van het gebouw: 0.02 * TT= 0.6. De totale Crwaarde wordt dan:
Cf; EC;uitCpeenCfr= 0.45 + 0.06 = 0.51

figuur E.4: wrijving werkt over de hele omtrek.

E-6
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Voor de verdere berekeningen met krachtfactor Cf; EC wordt gebruik gemaakt van 0.51, dus berekend
met Cpe;EC en C'r; EC, omdat die met de meest nauwkeurige methode bepaald is.

De windbelasting over de hoogte (figuur E.5):
op h = 108 m:
qrep= 0.3906 (=qre') * 3.14 (=Ce(Ze» * 1.0 (=Cd) * 0.51 (=C,) = 0.63 kN/m2

op h = 16 m:
qrep= 0.3906 (=%e') * 1.57 (=Ce(Ze» * 1.0 (=Cd) * 0.51 (=C,) = 0.31 kN/m2

Horizontale doorsnede

Verticale doorsnede

60 Hoogte in m

40

0.63 0.31 0.0

figuur E.5: windbelasting over de hoogte volgens Eurocode 1.

Windbelasting in kN/m2
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E.3. Windtunnelonderzoek

De waarden van de dimensieloze drukcoëfficiënten. bepaald door het windtunnelonderzoek (Cp;wt), op
5 verschillende hoogtes, om de 30 graden, in de maatgevende windrichting, zijn overgenomen uit het
windtunnelonderzoek en zijn weergegeven in tabel E.4.

tabel E.4: waarden van Cp;wt uit het windtunnelonderzoek.

De waarden uit tabel E.4 zijn in de figuren E.6 tlm E.10 uitgezet in grafieken.

1.5
Cp;wt

1

-150 -90 -30 30 90 150 1.5

o V1\
~

(

(~ / \ ~
b...

V ""'1:lJ

'" ~ 1\ IV
~~

1

o

-0.50 -0.50

-1 -1

-1.5
-180 -120 -60 o

>a
60 120

-1.5
180

figuur E.6: waarden van Cp;wt op hoogte 19.8 m.
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1.5
Cp;wt
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figuur E.7: waarden van Cp; wt op hoogte 41A rn.
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figuur E.8: waarden van Cp;wt op hoogte 63.0 m.
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figuur E.g: waarden van Cp;wt op hoogte 84.6 m.
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figuur E.10: waarden van Cp;wt op hoogte 106.2 m.
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De waarden van Cp;wt zijn uurgemiddelde waarden, deze waarden kunnen omgerekend worden naar
extreme waarden door te vermenigvuldigen 2. Vervolgens worden de waarden van de dan verkregen
Cp;wt; fluc omgerekend naar een gemiddelde waarde over de diameter (eerst vermenigvuldigen met de
cosinus van de hoek waaronder een bepaalde kracht staat met de wind (tabel E.5), en daarna
vermenigvuldigen met TT).

tabel E.5: berekening cosx * Cp;wt; fluc.

De gemiddelde waarden van cosx * Cp;wt; fluc over de diameter voor de verschillende hoogtes zijn:
19.8 m: Cp;wt; f1uc; diam. = 3.95/12 = 0.329 * TT = 1.03
41.4 m: Cp;wt; f1uc; diam. = 6.39/12 = 0.533 * TT = 1.67
63.0 m: Cp;wt;f1UC;diam. = 7.29/12 = 0.608 * TT = 1.91
84.6 m: Cp;wt; f1uc; diam. = 6.39/12 = 0.533 * TT = 1.67
106.2 m: Cp;wt;f1UC;diam. = 6.46/12 = 0.539 * TT = 1.69

Om te komen tot een wind belasting moeten deze waarden vermenigvuldigd worden met:
112 * p * VlOm;5o/
met:
p = 1.25 kg/m3

VlOm;50j = 24.8 mis
1/2 * p * V10m;5o/ = 384.4 N

De belastingen, op de verschillende hoogtes (over de breedte, diameter), op het gebouw:
19.8 m: 1.03 * 384.4 = 0.396 kN/m2

41.4 m: 1.67 * 384.4 = 0.642 kN/m2

63.0 m: 1.91 * 384.4 = 0.734 kN/m2

84.6 m: 1.67 * 384.4 = 0.642 kN/m2

106.2 m: 1.69 * 384.4 = 0.650 kN/m2



De overige factoren uit de NEN (Cdim. Ceq en q>1)moeten nog meegenomen worden. evenals de
wrijving over het gebouw. De uiteindelijke windbelasting:

Op 19.8 meter:
0.396 * 1.0 (=Ceq) * 0.87 (=Cdim) * 1.1 (=q>1) = 0.379 kN/m2

wrijving (NEN): 0.79 (=Pw; 19.6m)* 0.02 (=Cwr) * 1.0 * 0.87 * 1.1 = 0.015 kN/m2 +
Prep = 0.394 kN/m2

Op 41.4 meter:
0.642 * 1.0 (=Ceq) * 0.87 (=Cdim) * 1.1 (=q>1) = 0.614 kN/m2

wrijving (NEN): 1.08 (=Pw; 41.4m) * 0.02 (=Cwr) * 1.0 * 0.87 * 1.1 = 0.021 kN/m2 +
Prep = 0.635 kN/m2

Op 63.0 meter:
0.734 * 1.0 (=Ceq) * 0.87 (=Cdim) * 1.1 (=q>1) = 0.702 kN/m2

wrijving (NEN): 1.25 (=Pw; 63.0m) * 0.02 (=Cwr) * 1.0 * 0.87 * 1.1 = 0.024 kN/m2 +
Prep = 0.726 kN/m2

Op 84.6 meter:
0.642 * 1.0 (=Ceq) * 0.87 (=Cdim) * 1.1 (=q>1) = 0.614 kN/m2

wrijving (NEN): 1.39 (=Pw; 646m) * 0.02 (=Cwr) * 1.0 * 0.87 * 1.1 = 0.027 kN/m2 +
Prep = 0.641 kN/m2

Op 106.2 meter:
0.650 * 1.0 (=Ceq) * 0.87 (=Cdim) * 1.1 (=q>1) = 0.622 kN/m2

wrijving (NEN): 1.48 (=Pw; 1062m) * 0.02 (=Cwr) * 1.0 * 0.87 * 1.1 = 0.028 kN/m2 +
Prep = 0.650 kN/m2

In figuur E.11 is de windbelasting volgens het windtunnelonderzoek weergegeven.

Horizontale doorsnede

Verticale doorsnede

80 Hoogte in m

60

40

20

0.7 0.6 0.50.4 0.0

figuur E.11: windbelasting over de hoogte volgens het windtunnelonderzoek.

Windbelasting in kN/m2
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E.4. Berekening windbelasting

De formule voor windbelasting door winddruk, windzuiging en over- en onderdruk geldt:

Prep = Cdim * Ct * Ceq * <j)1 * Pw

Uit bijlage E.1. volgt:
Cdim = 0.87
Ct = 0.7 (zie § 9.6.)
Ceq = 1
<j)1 = 1.1

Uit figuur 9. blijkt dat de stuwdruk, Pw. (zo goed als) lineair verloopt over de hoogte, tot een hoogte van
48 meter, waaronder de windbelasting constant wordt aangenomen (0.77 kN/m2). De windbelasting
die in het uiteindelijke computermodel (hoofdstuk 13) gebruikt wordt, is als volgt berekend:

Stel windbelasting op verdieping n (sluit aan op knopen van de gevelbuis) heeft een grootte van x
kN/m2• Op de verdiepingen eronder en erboven (tussenvloeren) heeft de windbelasting een andere
waarde namelijk:
n-1: y kN/m2

n+1: z kN/m2

Verdieping n krijgt in het computermodel de windbelasting over een hoogte van n-1 naar n+1, in
werkelijkheid gaat eerst een deel daarvan via de liftschachten maar de krachtverdeling komt op
hetzelfde neer.
Het gemiddelde van de windbelasting over die hoogte is de waarde die gevonden is bij verdieping n.
Dewindbelasting op verdieping n heeft dan een grootte van: x * 7.2 kN/m.

Met behulp van tabel A.1 uit [5] (gebied 3, bebouwd), waarin de waarden van Pw staan voor de
verschillende hoogtes, wordt nu de windbelasting bepaald op de verdiepingen die aansluiten op
knopen van de gevelbuis, zie tabel E.6. Voor de 12e verdieping is de waarde voor de windbelasting
aangehouden van de 14e verdieping, omdat de scheiding tussen constante windbelasting en lineair
toenemende windbelasting tussen de 12e en de 14e verdieping ligt (dit is een veilige vereenvoudiging).

30 . 1.49 1.00 3.60 (h =
3.6 m)

tabel E.6: windbelasting op computermodel.
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E.S.Resultaten computerberekening

Onderstaande tabel: tabel E.?: maximale staafkrachten ten gevolge van windbelasting_
Interne krachten in staven. Globale extremen
Groep van staven: alle diagonalen van begane grond naar 28 en van 28 naar 48 verdieping
Groep van belastinggevallen:4, wind x-richting

331 . ~4 B32.:.n·
l:ifJOtJ

E.G. Helft wind belasting op halve breedte gebouw

In tabel E.Bstaan de maximale staafkrachten als de halve windbelasting over de halve breedte in het
computermodel ingevoerd wordt.

tabel E.8: maximale staafkrachten.

In tabel E.9 staan de maximale vervormingen van de toren ten gevolge van de windbelasting over de
hele breedte van het gebouw.

tabel E.9: maximale vervormingen.

In tabel E.10 staan de maximale vervormingen ten gevolge van de halve windbelasting over de halve
breedte van het gebouw.

tabel E.10: maximale vervormingen.

De staafkrachten uit tabel E.Bzijn kleiner dan die uit tabel E.7. Ook de vervormingen uit tabel E.10 zijn
kleiner dan die uit E.9. Dus de belastingcombinaties met de halve windbelasting over de halve breedte
van het gebouw zijn niet maatgevend.
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F. Krachtswerking door atrium

F.1. Belastingen op de middenring

De totale belastingen per verdieping worden berekend door het oppervlak op de middenring op die
verdieping te vermenigvuldigen met de permanente en veranderlijke belastingen per m2 (7.6
respectievelijk 4.0 * O.S kN/m2). Het aantal m2 wordt per verdieping berekend volgens de
voorbeeld berekening uit § 10.1., de resultaten staan in de 4e kolom van tabel F.1. De totale
belastingen (gesplitst in permanent en veranderlijk) staan in de Se en 6e kolom van tabel F.1.

5" 1~7.1.~6
~~

2010.6
2024.4

9" 2034.2
O.

1021.0 2042.0
Q.

1005.3
9~.6

958.8 1917.6
94:2i6 ,.1885.2 ~i( , '

21" 924.6

tabel F.1: totale belastingen per verdieping.
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De totale belasting kan als lijnlast op de liggers van de middenring berekend worden door de totale
belasting op de middenring te delen door de totale lengte van de liggers van de middenring.
De totale lengte van de liggers van de middenring is op elke verdieping gelijk. De totale lengte van de
liggers = 73.9 m (§ 10.1.), de lijnlasten staan in tabel F.2.

tabel F.2: lijnlasten per verdieping.

Het eigen gewicht van de liggers van de middenring wordt gesteld op 2.0 kN/m (§ 10.1). Deze lijnlast
komt dus bij de reeds gevonden lijnlast voor de permanente belasting. De uiteindelijke lijnlasten per
verdieping staan in tabel F.3.

1· 97.1 16· 104.5 27.0·

3· 25.9
263
26.7
270·

7· 95.1

9" 23.3

tabel F.3: lijnlasten per verdieping, inclusief eigen gewicht liggers.

F.2. Resultaten computerberekening

De resultaten uit de computerberekening worden gegeven als actiekrachten in x- en y-richting op de
verdiepingen waarop ze optreden (tabel F.4 en F.S).Ook zijn de drie verticale actiekrachten, die door
de springwerken opgenomen worden, gegeven.
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Onderstaande tabel: tabel F.4: actiekrachten in steunpunten - waardes in knopen.
Groep van knopen: alle ondersteuningen onder schuine kolommen middenring.
Groep van belastinggevallen: permanente belasting

3

5 5
6 6

9,19

11 -34.95 . 11

13

15 115.03 -0.00 -57.74 -99.88
16

17 2,08

29
30

TU/e ...BOLl~vhupde H Constructief Ontwercen F-3 J SC"dl"rnans



Onderstaande tabel: tabel F.5: actiekrachten in steunpunten - waardes in knopen.
Groep van knopen: alle ondersteuningen onder schuine kolommen middenring.
Groep van belastinggevallen: veranderlijke belasting

0.68 5 -6.68

7
8

9 9 -2.01
10
11
12

13 13 -10.07
14
15
16'

17 19.48 17 0.68
18·
19 19
20 20
21 3.65

25
26

27 27
28' 28

2.20 1.84 29

F.3. Maximale staafkracht

Onderstaande tabel: tabel F.6: maximale staafkrachten t.g.v. puntlasten op de gevelbuis, PB.
Interne krachten in staven. Globale extremen
Lineair statisch - extreme van alle combinaties
Groep van staven: alle diagonalen in de gevel van BG naar 2· en van 2· naar 4· verdieping
Groep van belastinggevallen:1, permanente belasting

Onderstaande tabel: tabel F.7: maximale staafkrachten t.g.v. puntlasten op de gevelbuis, VB.
Interne krachten in staven. Globale extremen
Lineair statisch - extreme van alle combinaties
Groep van staven: alle diagonalen in de gevel van BG naar 2· en van 2· naar 4· verdieping
Groep van belastinggevallen:2, veranderlijke belasting
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G. Uitwerking stijfheidsverschillen tussen gevelbuis en liftschachten

De verplaatsingen van de knopen zijn gelijk aan de verplaatsingen van de verdiepingsvloeren. De
knopen zitten om de 3.6 meter tot een hoogte van 108 meter.

figuur G.1: schematisering in ESA-Prima Win.

TU!e ..Bouwkunde ..Constructief Ontwerpen



Voor het bepalen van het maximale verschil tussen twee verdiepingsvloeren, die aansluiten op de
knopen van de gevel buis, en de vloer die tussen die vloeren ligt, wordt telkens de verplaatsing van de
onderste van de drie verdiepingen op nul gesteld, de overige twee vloeren krijgen dan een absolute
verplaatsing ten opzichte van de onderste van de drie verdiepingsvloeren (figuur G.2).

uitbuiging
ingeklemde

._._._._._._._._._.[2}._._._~!~~.f_\_.-
ingeklemde "<,

/staaf

knoop op hoogte van
verdiepingsvloer, sluit ---;.
aan op knoop gevelbuis

~~~~~p~~g~~~~~~,va~ ·_._._·_·_·_·El-._._._._.-
tussenvloer knoopverplaatsing

knoopverplaatsing

/ _._._._._[2]_._._._.
knoopverplaatsing

knoop op hoogte van
verdiepingsvloer, sluit
aan op knoop gevelbuis

figuur G.2: drie opeenvolgende vloeren.

In tabel G.1 staan de uitvoerresultaten uit ESA-Prima Win, de absolute verplaatsingen zijn gegeven bij
een bepaalde q-last, waarbij de maximale uitbuiging aan de top (bij benadering) gelijk is aan 108 mmo
De oneven knopen stellen de tussenvloeren voor en de even knopen stellen de verdiepingsvloeren
voor, die aansluiten op de knopen in de gevelbuis (figuur G.2).
Uitleg bij tabel G.1:
• In de eerste kolom staan de knoopnummers, te beginnen bij 1: knoop aan de voet van de

ingeklemde staaf, tot knoop 31: knoop aan het uiteinde van de ingeklemde staaf, op h = 108 m.
• In de tweede kolom staan de horizontale verplaatsingen van de knopen van de ingeklemde staaf

onder een q-last, waarbij de uitbuiging aan de top gelijk is aan de maximaal toelaatbare uitbuiging
(=108 mm).

• In de derde kolom staan de verschillen tussen de knopen van de verdiepingsvloeren die
aansluiten op een knoop van de gevelbuis (oneven knoopnummers) en de knopen van de
tussenvloeren:

voorbeeld:

Knoopnummers x, x + 1 en x + 2 zijn drie opeenvolgende vloeren, waarbij x + 1 de tussenvloer
voorstelt.
De absolute horizontale verplaatsingen (Ux) van de kopen in mm: s, ten U.
Verschil: a is de absolute verplaatsing van knoop x, deze wordt voor de berekening van het verschil
tussen de uitbuiging van de gevelbuis en de liftschachten voor de volgende twee vloeren (x + 1 en x +
2) op nul gesteld (/0.00).
b is de uitbuiging van de tussenvloer volgens de liftschachten ten opzichte van de onderste van de
drie opeenvolgende vloeren, deze waarde wordt bepaald door:
b = t- a.
c is de uitbuiging van de volgende vloer die aansluit op de knopen van de gevelbuis, deze wordt
bepaald door: c = u-a.
d is de uitbuiging van de tussenvloer volgens de uitbuiging van de gevelbuis, aangezien de gevelbuis
uit rechte lijnen tussen de knopen van de gevelbuis bestaat, wordt d bepaald door: d = cl 2.
• In de laatste kolom staan de verschillen tussen de uitbuigingsvorm volgens de gevelbuis en de

liftschachten, op de tussenvloeren, in mm: e = d - b.
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0;(f8 '

, 0.01.

31 108.49

tabel G.1: verschil uitbuiging tussen liftschachten en gevelbuis.

Het maximale uitbuigingsverschil tussen de gevelbuis en de liftschachten bedraagt
(knopen 1,2 en 3): 0.22 mmo
In figuur G.3 is op de ingeklemde staaf aangegeven waar dat verschil zit.

108 meter

tussenvloer op de
1· verdieping uitbuigingslijn

~geVelbUis

knoop van de
gevelbuis op de
2· verdieping

uitbuigingslijn
liftschacht

\ ._________,
knoop van de
gevelbuis op de
begane grond

figuur G.3: plaats van het maximale uitbuigingsverschil.
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Analyse gevelbu;SCDnstructie Bijlage H

H. Resultaten computerberekening temperatuurverschillen

Onderstaande tabel: tabel H.1: maximale staafkracht.
Groep van staven: alle diagonalen van de gevelbuis.
Groep van belastinggevallen: temperatuur extreem.

staaf doorsn, BG

525 . ,3 6 0.000 -3672.6 ' 0.0 . -0.0 -0:0 0:0 -o.o

Onderstaande tabel: tabel H.2: maximale staafkracht begane grond - 2&verdieping.
Groep van staven: alle diagonalen van begane grond naar 2e en van 2e naar 4e verdieping.
Groep van belastinggevallen: temperatuur extreem.

staaf doorsn. BG

633 5 6 0.000 -3124.4 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0

H - 1 J. Schilternans



Analyse gevelbufsccns:ruciie B:jlage i

I. Belastingen, staafkrachten en vervormingen

1.1. Belastingcombinaties in ESA-Prima Win

In tabel 1.1zijn de combinaties met de belastinggevallen die in één combinatie tegelijkertijd kunnen
optreden volgens NEN 6702 te zien, zoals die in ESA-PrimaWin zijn opgegeven. De
belastinggevallen waarmee de combinaties gemaakt worden:
1. Permanente vloerbelasting;
2. Veranderlijke vloerbelasting;
3. Eigen gewicht constructie en gevel;
4. Wind in x-richting;
5. Wind in y-richting;
6. Extreem temperatuurverschil;
7. Momentaan temperatuurverschil.
De combinaties zoals die in ESA-Prima Win opgegeven zijn staan in tabel 1.1(UGT = uiterste
grenstoestand en BGT = bruikbaarheids grenstoestand).

3 eigen gewicht constructieu.-_...."'.....-.-;=",j4 wind x-riçhting,_~_ •.••
7 temperatuur momentaan

""'- __ .....,,""!.!..-"'-""'"""" 11 ermanente belastin
2 veranderlijke belasting
eigM..QeWlChtconstrugte

1 permanente belasting
""'-_ •••• 11:7••••••••• ...,...,.'""""' •. VJ[inële:t!jike.~la~ting

tabel I.1: belastinggevallen in één combinatie.

Vervolgens voegt ESA-PrimaWin aan de combinatie de veiligheidsfactoren toe, volgens de regels
voor het genereren van uiterste combinaties uit de NEN-normen zoals die hieronder gegeven zijn.

Regels voor het genereren van combinaties in de uiterste grenstoestand:
1 : 1.35*BG1 / 1.35*BG3
2: 0.90*BG1 /0.90*BG3
3 : 1.20*BG1 / 1.50*BG2 / 1.20*BG3 / 1.50*BG4 / 1.50*BG7
4 : 1.20*BG1 / 1.50*BG2 / 1.20*BG3 / 1.50*BG4 / 1.50*BG7
5: O.90*BG1/ 1.50*BG2 / O.90*BG3/ 1.50*BG4 / 1.50*BG7
6: 0.90*BG1 / 1.50*BG2 / O.90*BG3/ 1.50*BG4 / 1.50*BG7
7: 1.35*BG1 /1.35*BG3



8 : 0.90*BG1 10.90*BG3
9 : 1.20*BG1 11.50*BG2 11.20*BG3 11.50*BG5 11.50*BG7
10: 1.20*BG1/1.50*BG2/1.20*BG3/1.50*BG5/1.50*BG7
11 : 0.90*BG1 11.50*BG2 10.90*BG3 11.50*BG5 11.50*BG7
12: 0.90*BG1 11.50*BG21 0.90*BG3/1.50*BG5/1.50*BG7
13: 1.35*BG1/1.35*BG3
14: 0.90*BG1 10.90*BG3
15: 1.20*BG1 I 1.50*BG21 1.20*BG3 11.50*BG6
16: 0.90*BG1 11.50*BG21 0.90*BG3/1.50*BG6

Regels voor het genereren van combinaties in de bruikbaarheids grenstoestand:
1 : 1.00*BG1 11.00*BG3
2 : 1.00*BG1 11.00*BG2 11.00*BG3/1.00*BG4/1.00*BG7
3 : 1.00*BG1 11.00*BG2 11.00*BG3/1.00*BG4 11.00*BG7
4: 1.00*BG1/1.00*BG3
5: 1.00*BG1 11.00*BG2/1.00*BG3/1.00*BG5/1.00*BG7
6: 1.00*BG1/1.00*BG2/1.00*BG3/1.00*BG5/1.00*BG7
7: 1.00*BG1/1.00*BG3
8: 1.00*BG1/1.00*BG2/1.00*BG3/1.00*BG6

Hierna volgen de maatgevende combinaties, waarbij een extreme waarde van de staafkrachten of
vervormingen optreedt.

Lijst van extreme (maatgevende) combinaties in de uiterste grenstoestand:
11 1: +1.35*BG1+1.35*BG3
21 5: +0.90*BG1+0.90*BG3+1.50*BG4
31 11 : +0.90*BG1+0.90*BG3+1.50*BG5
41 16: +0.90*BG1+0.90*BG3+1.50*BG6
51 5: +0.90*BG1+0.90*BG3+1.50*BG7
61 3: +1.20*BG1+1.50*BG2+1.20*BG3
71 3: +1.20*BG1+1.20*BG3+1.50*BG4
81 9: +1.20*BG1+1.20*BG3+1.50*BG5
91 15: +1.20*BG1+1.20*BG3+1.50*BG6
101 3: +1.20*BG1+1.20*BG3+1.50*BG7
111 11 : +0.90*BG1+1.50*BG2+0.90*BG3+1.50*BG5
121 16: +0.90*BG1+1.50*BG2+0.90*BG3+1.50*BG6
131 5: +0.90*BG1+1.50*BG2+0.90*BG3+1.50*BG7
141 5: +0.90*BG1+0.90*BG3+1.50*BG4+1.50*BG7
151 11 : +0.90*BG1+0.90*BG3+1.50*BG5+1.50*BG7
161 3: +1.20*BG1+1.50*BG2+1.20*BG3+1.50*BG4
171 9: +1.20*BG1+1.50*BG2+1.20*BG3+1.50*BG5
181 15: +1.20*BG1+1.50*BG2+1.20*BG3+1.50*BG6
19/ 3: +1.20*BG1+1.50*BG2+1.20*BG3+1.50*BG7
20/ 3: +1.20*BG1+1.20*BG3+1.50*BG4+1.50*BG7
21/ 9: +1.20*BG1+1.20*BG3+1.50*BG5+1.50*BG7
22/ 5: +0.90*BG1+1.50*BG2+0.90*BG3+1.50*BG4+1.50*BG7
23/ 11 : +0.90*BG1+1.50*BG2+0.90*BG3+1.50*BG5+1.50*BG7
24/ 3: +1.20*BG1+1.50*BG2+1.20*BG3+1.50*BG4+1.50*BG7
25/ 9: +1.20*BG1+1.50*BG2+1.20*BG3+1.50*BG5+1.50*BG7

Lijst van extreme (maatgevende) combinaties in de bruikbaarheids grenstoestand:
11 1: +1.00*BG1+1.00*BG3
21 2: +1.00*BG1+1.00*BG2+1.00*BG3
31 2: +1.00*BG1+1.00*BG3+1.00*BG4
41 5: +1.00*BG1+1.00*BG3+1.00*BG5
51 8: +1.00*BG1+1.00*BG3+1.00*BG6
6/ 2: +1.00*BG1+1.00*BG3+1.00*BG7
7/ 2: +1.00*BG1+1.00*BG2+1.00*BG3+1.00*BG4
8/ 5: +1.00*BG1+1.00*BG2+1.00*BG3+1.00*BG5
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9/ 8: +1.00*BG1 +1.00*BG2+1.00*BG3+1.00*BG6
10/ 2: +1.00*BG1+1.00*BG2+1.00*BG3+1.00*BG7
11/ 2: +1.00*BG1 +1.00*BG3+1.00*BG4+1.00*BG7
12/ 5: +1.00*BG1+1.00*BG3+1.00*BG5+1.00*BG7
13/ 2: +1.00*BG1+1.00*BG2+1.00*BG3+1.00*BG4+1.00*BG7
14/ 5: +1.00*BG1 +1.00*BG2+1.00*BG3+1.00*BG5+1.00*BG7

1.2.Staafkrachten uit ESA-Prima Win

633 6 -13385.1

tabel 1.2:maximale staafkrachten uit belastingcombinatie 6, alle staven BG-2e en 2e-4e verdieping
(allemaal B508/40).

784 18

tabel 1.3:maximale staafkrachten uit belastingcombinatie 18, alle staven BG-2e en 2e_4everdieping
(allemaal B508 / 40).

271 541
r272)
273 543

301 18

573 16

18

333 603

19
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tabel 1.4: maximale staafkrachten alle combinaties, alle staven BG-2e en 2e-4e verdieping (allemaal
B508 / 40).

663

19 691

-12285.2

17

19 -6281.3 723 25 -12802.7

17

483

tabel 1.5:maximale staafkrachten, berekening met ingevoerde wanddiktes uit dimensionering, alle
staven BG-2e en 2e_4everdieping.

Om er zeker van te zijn dat de maximaal optredende staafkrachten zijn gevonden worden de
maatgevende combinaties geanalyseerd:

Staaf 633 bevindt zich onder een knoop, waar een verticale puntlast uit het springwerk op aankomt.
Daarbij opgeteld komt de kracht uit het extreme temperatuurverschil, in hoofdstuk 12 is reeds
geconcludeerd dat de maximale staafkrachten, ten gevolge van dat temperatuurverschil, zich in het
geveldeel voor het atrium bevinden. In bijlage H tabel H.2 is te zien dat de staafkracht in staaf 633 ten
gevolge van het extreme temperatuurverschil slechts .... kN lager is dan maximale staafkracht. In
belastingcombinatie 18 komen de puntlasten uit het springwerk en de extreme temperatuur samen,
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waardoor het aannemelijk is dat de in tabel 1.5gevonden maximale staafkracht van 20473 kN ook de
maximaal optredende is.

Voor het overige deel van de staafconstructie met buizen met een wanddikte van 40 mm, geeft de
computerberekening een maximale staafkracht van 14290 kN in staaf 661, bij de combinatie van
momentane temperatuurbelasting en windbelasting in x-richting. Staaf 661 is een drukstaaf bij
momentane temperatuurbelasting en heeft de grootste waarde van alle diagonalen van begane grond
naar 2e verdieping. Dit is te zien in tabel 1.6,waarin de staafkrachten van die staven staan, voor het
belastinggeval momentane temperatuurbelasting. De windbelasting moet daardoor in de richting
werken, waarbij de maximaal belaste staaf uit het momentane temperatuurverschil ook door de
windbelasting het zwaarst wordt belast. De richting van belastinggeval 4 (wind in de x-richting is
aangegeven in figuur 1.1.

atrium op de 30e
verdieping

figuur 1.1: richting wind om maximale drukkracht in 661 te veroorzaken.

1.3.Berekening n

In het model waar uit de n-waarde berekend wordt, moet niet alleen de belasting die rechtstreeks op
de gevelbuis werkt ingevoerd worden, maar ook de aanpendelende belasting. Deze totale belasting
wordt berekend door het oppervlak van een verdieping die aansluit op de knopen van de gevelbuis te
berekenen. Dit oppervlak wordt vermenigvuldigd met een factor 2, om de belasting uit de tussenvloer
erboven mee te nemen (de 30e verdieping krijgt geen belasting uit een tussenvloer, de 2e verdieping
krijgt de belasting uit de 3e en uit de 1e verdieping extra). Op een deel van de verdiepingen komt dan
te veel belasting, bij het overige deel te weinig. Het totale vloeroppervlak wat op deze manier aan een
verdieping die aansluit op de knopen van de gevelbuis toegekend wordt, wordt vervolgens
vermenigvuldigd met de vloerbelastingen: 7.6 kN/m2 voor de permanente en 2.0 kN/m2 voor de
veranderlijke belasting (tabel 1.6).

2°

6°



tabel 1.6: belasting, in kNo

De in te voeren lijnlast wordt berekend door de totale belasting op een bepaalde verdieping te delen
door de omtrek van die verdieping (tabell.?).

76.4 0

tabel I.?: lijnlast, in kNo

Tenslotte wordt de lijnlast voor de permanente belasting verhoogd voor het eigen gewicht van de
constructie en de gevel. Deze wordt op alle verdiepingen gelijk aangenomen en gesteld op 10 kN/m:
ongeveer 2 keer zoveel als in het model zonder aanpendelende belasting (bijlage 0.2.2.).

86.4 o

tabel 1.8:lijnlast inclusief eigen gewicht constructie en gevel, in kNo
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tabel 1.9: eerste orde uitbuiging onder willekeurige belasting, in mmo

De totale belasting, inclusief aanpendelende belasting heeft nu een extra uitbuiging tot gevolg. Deze
wordt als volgt berekend:
(eerste orde uitbuiging verdieping k) * (totale belasting verdieping k) = extra moment.
(extra moment) I (hoogte verdieping k) = extra horizontale kracht op verdieping k.
Deze extra horizontale belasting (omgerekend naar rekenwaarden) wordt opgeteld bij de
eenheidsbelasting (tabel 1.10). De tweede orde vervorming staat in tabel 1.11.

16.2 4.1

5.2 o

tabel 1.10: extra horizontale kracht (representatieve waarde) uit eerste orde uitbuiging (kN).

4 6.7
_~_m:01'S!l1
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tabel 1.11: uitbuiging onder willekeurige + extra horizontale belasting, in mmo

De vergrotingsfactor wordt nu berekend op de hoogste verdieping, omdat dan de nauwkeurigheid het
grootst is (afrondingsverschillen het kleinst):
N = 52.7/51.6 = 1.021.

Met het computerprogramma ESA-Prima Win kunnen de waarden van n berekend worden (tabel 1.12).
De laagste n is maatgevend, waarbij het gebouw bezwijkt volgens het mechanisme getekend in figuur
1.2.De overige waarden van n zijn waarden met een ander bezwijkmechanisme bij een hogere
kritische belasting. Een voorbeeld van een ander (lokaal) bezwijkmechanisme is te zien in figuur 1.3.

n coëJficiënt'•• 43.4

20 160.6

tabel 1.12:eerste 20 n-waarden
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figuur 1.2: bezwijkmechanisme bij nl. figuur 1.3: bezwijkmechanisme bij n13.

De vergrotingsfactor van de toren met n, = 4304 (tabel 1.12):
N = n / (n - 1) = 4304 / 4204 = 1.024.

1.4.Controleren op instabiliteit

Voor de maximaal belaste staven met een andere wanddikte wordt een instabiliteitscontrole
(knikcontrole) gedaan. Door de ingevoerde verschillende wanddiktes is de krachtswerking veranderd
en werkt een andere kracht op de staven dan zoals in tabel 104. De computerberekening van de
maximale staafkrachten van de staven van de begane grond naar 2e en van 2e naar 4e verdieping is
gemaakt met de profielen:
Alle diagonalen diameter 457 mm, maximaal belaste buis heeft een wanddikte van 65 mm, alle
overige buizen hebben een wanddikte van 40 mmoIn tabel 1.5 staan de maximale staafkrachten uit de
computerberekening.

De diagonalen worden niet door een moment in het midden belast door de tussenvloeren omdat de
verticale kracht uit de tussenvloer (kracht 1 in figuur lA) opgenomen wordt door een kracht in de
driehoeken (kracht 2 in figuur lA) en een kracht in de horizontale staven van de tussenvloer (kracht 3
in figuur lA). Er zou theoretisch wel een moment in de diagonalen kunnen komen indien de
tussenvloer in zijn geheel zou verdraaien (torderen), er wordt echter aangenomen dat dit tegengegaan
wordt door de liftschachten, die de torsiekrachten afdragen aan de verdiepingen die wel aansluiten op
de knopen van de gevelbuis.
De twee krachten, die uit de tussenvloeren op de diagonalen van de gevelbuis staan, grijpen echter
niet aan in het zwaartepunt van de buis. Daardoor worden de buizen wel belast door een moment aan
beide kanten uit de tussenvloer, deze heffen elkaar op indien de verticale krachten, en daarmee de
momenten, aan beide kanten van de buis even groot zijn (afbeelding A in figuur 1.5). Als deze twee
momenten niet even groot zijn, dient het verschil tussen deze momenten opgenomen te worden door
de diagonale buis. Het grootste verschil tussen de twee momenten bevindt zich langs de bovenkant
van het atrium: daar is de tussenvloer aan de kant van het atrium zelfs niet aanwezig (afbeelding B
figuur 1.5). Langs de bovenkant van het atrium bevindt zich ook de maximaal belaste staaf met een
wanddikte van 40 mmo
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figuur lA: kracht uit tussenvloer.
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figuur 1.5:moment in buis.

Het maximaal optredende moment wat door de buis opgenomen moet worden:
M = F * e, waarin
F = maximale kracht uit tussenvloer (rekenwaarde), in de richting van de buis (kracht 2 in figuur lA).
e = excentriciteit van het aangrijpingpunt van F (afbeelding B in figuur 1.5).
F = 1.2 * 7.6 (permanente vloerbelasting) * 6 (halve afstand van gevel naar middenring) * 0.5 * 4.2
(halve lengte tussen twee diagonalen) + 1.5 * 4.0 (veranderlijke vloerbelasting) * 6 * 0.5 * 4.2 = 191
kNo
e = 250 (halve buisdiameter) + 100 (afstand buitenkant buis - midden boutverbinding) = 350 mmo
M = 191 * 0.35 = 67 kNm, dit moment treedt op in het vlak van de gevel.

De kniklengte van de buizen in het vlak is gelijk aan de halve systeemlengte; de buizen zijn
horizontaal gesteund door de horizontale liggers va de tussenvloeren (afbeelding A in figuur 1.6).

De kniklengte van de buizen uit het vlak is gelijk aan de systeemlengte (afbeelding B in figuur 1.6);de
verbinding tussen de horizontale vloerliggers van de tussenvloeren en de diagonalen in de gevel
worden namelijk zo ontworpen dat die geen kracht kunnen opnemen uit het vlak van de gevel (zie §
14.3).

B
I

2" verdieping

/

figuur 1.6:kniklengte in het vlak en uit het vlak.
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Voor de twee verschillende wanddiktes moeten de diagonalen met de volgende krachten worden
gecontroleerd (zie tabel 1.5):
1. Buis diameter 457 mm, met wanddikte 40 mm: N = 14291 kN + M = 67 kNm, met kniklengte =

halve systeemlengte;
2. Buis diameter 457 mm, met wanddikte 40 mm: N = 14291 kN, met kniklengte =

systeemlengte;
3. Buis diameter 457 mm, met wanddikte 65 mm: 20473 kNo

Om het buisprofiel te controleren op stabiliteit wordt gebruik gemaakt van NEN 6770 [16]. Voldaan
moet worden aan:
1.1 * (Ne;s: d) / (Wy;buc * Ne;u;d) + 1.1 My;equ;s: d / My;u;d S 1
en:
(Ne;s: d) / (Wz; bue* Ne;u;d) S 1

Controle 1: buis 457/40, met Ne;5; d = 14291 kN en My;equ;5; d = 67 kNm, kniklengte Iy;buc = 4.15
m:

Ày;rel= Ày/ Àe

met:

Ày= Iy;bue/ iy

Àe= TT * >J(Ed/ fy;d)
iy= >J(ly/ A)

A = 52426 rnrn" [19]

Iy= 115113cm4

We= 5035592 rnm"

Iy;buc = (>J ((0.5 * 8.335)2+ 7.22))/2 = 4.15 m (zie figuur 5.3)

iy= >J(115113 * 104/52426) = 148 mm

Ày= 4150/148 = 28.0
Àe= TT * >J(2.1 * 105 / 355) = 76.4

Ày;rel= 28.0 I 76.4 = 0.37
De buizen worden warmgewalst, dus instabiliteitskromme a. Hieruit volgt: wy;bue= 0.96.

(Ne;s: d) I (Wy;bue* Ne;u;d) = 1.1 * ((14291 * 103) / (0.96 * 52426 * 355)) + 1.1 (67 * 106 I (5035592 * 355))
= 0.92 S 1, dus voldoet.

Controle 2: buis 457 /40, met Ne;5; d = 14291 kN, kniklengte Iy;buc = 8.3 m:

Wy;bue:

Ày;rel= ÀyI Àe

met:

Ày= Iy;bueI iy
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E$ijlage I

A = 52426 mrn" [xx, van Leeuwen buizen]

Iy= 115113cm4

We= 5035592 rnrn"

Iy;buc = V ((0.5 * 8.335)2+ 7.22)= 8.3 m (zie figuur 5.4)

iy= v(115113 * 104/52426) = 148 mm

Ày= 8300 / 148 = 56.1
Àe= TI * v(2.1 * 105/ 355) = 76.4

Ày;rel= 56.1 / 76.4 = 0.73
Instabiliteitskromme a. Hieruit volgt: wy;bue = 0.83.

(Ne; s: d) / (Wy; bue * Ne; u; d) = ((14291 * 103) / (0.83 * 52426 * 355» = 0.93 S; 1, dus voldoet.

Controle 3: buis 457 I 65, met 20473 kN, kniklengte Iy;buc = 8.3 m:

Ed = 2.1 * 105 N/mm2

A = 80088 rnrn"

Iy= 158220 cm"

Iy;buc = 8.3 m

iy= v(158220 * 104/ 80088) = 141 mm

Ày= 8300/141 = 58.9
fy;d = 335 voor 8355 en een plaatdikte: 40 < t ~ 100 mm volgens [16, art. 9.1.2.1.1.]
Àe= TI * v(2.1 * 105/335) = 78.7

Ày;rel= 58.9/78.7 = 0.75
Instabiliteitskromme a. Hieruit volgt: wy;bue = 0.825.

(Ne;s;d) I (wy;bue * Ne;u;d) = (20473 * 103) / (0.825 * 80088 * 335) = 0.92 s 1, dus voldoet.

1.5.Vervormingen uit ESA-Prima Win

In tabel 1.13staan de maximale vervormingen van de knopen van het gebouw, ten gevolge van de
belastinggevallen in de bruikbaarheids grenstoestand, die niet optreden op de middenring.

.knoop BG

154 7 -8.3

tabel 1.13:maximale vervormingen.

Uit tabel 1.13blijkt dat de vervormingen als gevolg van het temperatuurverschil in de
gevelbuisconstructie grotere verticale vervormingen tot gevolg heeft dan de windbelasting. Het
maximale vervormingsverschil tussen de gevelbuis en de middenring is 19.2mm en treedt op bij het
belastinggeval 'temperatuurverschil extreem', (belastinggeval 6). Deze vervorming is naar boven



Bij'''ge!......__ ._..._._.__ .._._._. __ .._--_ ...._ ...._._~----_...__ ....__ ._.•..._ ..._.•._-_ .._ ..-

gericht. Het belastinggeval 'temperatuurverschil momentaan' (belastinggeval 7) heeft het grootste
verschil in de vervorming tussen de gevelbuis en de middenring naar beneden tot gevolg (8.3 mm).
Dit komt doordat belastinggeval 6 een verwarming van het atriuminhoud, belastinggeval 7 een
afkoeling.
Ten gevolge van een afkoeling van het atrium van 13 graden zakt de gevelbuis maximaal 8.3 mmoOp
datzelfde punt (knoop 154) stijgt de gevelbuis maximaal ten gevolge van een verwarming van het
atrium van 30 graden 19.2 mmoOm te bewijzen dat er een lineair verband tussen de twee waarden
van de vervorming (en dus in de temperatuurbelasting) zit:
8.3 * 30 /13 = 19.2 mmo

1.6.Controleren op instabiliteit ontwerpvariant

Controle: buis 419/40, met 12945kN:

A = 47626 mrn"

Iy= 86466 cm"

Iy;buc = 8.3 m

iy= "(86466 * 104 / 47626) = 135mm

Ày = 8300/135 = 61.5
Àe = TT * "(2.1 * 105/ 355) = 76.4

Ày; rel = 61.5 / 76.4 = 0.80
Instabiliteitskromme a. Hieruit volgt: wy;buc= 0.80.

(NC;S;d)/ (Wy;bUC* Nc;u;d)= (12945 *103) / (0.8 * 47626 * 355) = 0.96 s 1, dus voldoet.
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J. Knoop Swiss Re en afmetingen knoopplaat

J.1. Knoop Swiss Re

De knoop van het Swiss Re is te zien in figuur J.1 en J.2 [10).
S08mln diax 4D""" 'hlel<
cofumn 'Nh:h Wf_kted
60Bmm dll x 70mm thldc

-+---end plot.,

-,
'\

,
60Imm dille 70mm "
thlcl«~ pI.to••....----,
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_r<d_"'t~" ----,,;'1
drlliodlot IId66 boIts

figuur J.1: knoop Swiss Re, vanaf binnenkant.
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figuur J.2: knoop Swiss Re, vanaf buitenkant.
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J.2. Berekening afmetingen knoopplaat

Maatgevend is de lengte die nodig is om de buizen met een diameter van 457 mm aan te laten sluiten
op de onder- en bovenkant van de knoopplaat. Hier is aangenomen dat die lengte 700 mm voor één
buis is:
457 + 2 * 80 (voor de verbindingsplaten) mm, horizontaal geprojecteerd, + ruimte voor de
verbindingplaten, + ruimte tussen de twee naast elkaar gelegen buizen (zie figuur J.3).

Ö 700 , 700o

figuur J.3: breedte knoopplaat.

De breedte van de knoopplaat is bekend: 1400 mmoDe verstijvingsplaten komen bij elkaar in het
midden van de plaat. De diagonalen van de begane grond naar de 2e verdieping staan onder een
hoek, in het vlak van de gevel, met de knoopplaat van: tan(x) = (hoogte driehoek) / ((omtrek
verdieping) / (aantal driehoeken per verdieping))! 2):
tan(x) = 7.2/ ((154.17 / 18) /2),
x = 59.3°.
Daarmeewordt de hoogte van de knoopplaat (figuur J.4):
tan(59.3) * 875 = 1474
+ sin(30.7) * 611 = 1786 mmo

1786

figuur J.4: hoogte knoopplaat.
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