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TU EINDHOVEN BOUWKUNDE VAKGROEP BKO 

Samenvatting 

Het kader waarbinnen dit afstudeerproject heeft 
plaatsgevonden, is de integratie-richting van de 
vakgroep BKO (constructicf ontwerpen). Oat bete
kent dat bij de ontwerp-opdracht niet alleen op de 
constructieve aspecten gelet wordt, maar bij het 
on twerpproces ook rekening gehouden wordt met 
de andere bouwkundige disciplines. 

De doelstelling van dit afstudeerproject was clan 
ook het maken van een ontwerp voor de overkap
ping van de 400 m kunstijsbaan in Eindhoven, 
waarbij het definitieve ontwerp berekend, gedi
mensioneerd en gedetailleerd moet zijn en tevens 
rekening is gehouden met bijvoorbeeld de vormge
ving van het geheel en de afzonderlijke onderdelen 
(architectuur) en de maakbaarheid van het project 
( ui tvoering). In overleg met de directie van de 
kunstijsbaan is een programma van eisen sameng
esteld, waaruit blijkt dat het voldoende zal zijn om 
alleen de schaatsbaan te overkappen, zodat het 
door de baan omsloten middengebied open blijft. 

Orn het gewenste doe! te bereiken heef t ten eerste 
een vooronderzoek plaatsgevonden. In dit vooron
derzoek zijn ontwerpen van soortgelijke construe
ties bekeken en zijn de situaties vergeleken met die 
in Eindhoven, zodat eventuele problemen bij het 
ontwerp al vroegtijdig onderkend zouden kunnen 
warden. Een van de problemen die tijdens het 
vooronderzoek aan het licht kwamen, was de mo
gelijke condensatie van waterdamp tegen de onder
kant van de overkapping. Na een diepgaand onder
zoek is vast komen te staan dat er slechts een klei
ne kans op condensatie bestaat, indien het dakvlak 
niet-gei'soleerd en met een !age emissiecoefficient 
voor langgolvige straling aan de ijszijde wordt uit
gevoerd. 

Aan de hand van het vooronderzoek en het pro
gramma van eisen zijn ont,verp-uitgangspunten 
geformuleerd. De belangrijkste zijn dat de con
structie symmetrisch en met zoveel mogelijk de
zelf de element en wordt opgehouwd en dat er zich 
geen kolonunen aan de binnenkant van de baan 
mogen bevinden. De kolommen aan de buitenkant 
van de baan staan bet minst in het zicht indien 
deze zo ver mogelijk richting de twee bochten zijn 
geplaatst. 

Na een uitgebreid ontwerpproces is het ontwerp 
uitgegroeid tot een lichte draagconstructie en in dit 
geval is dat een kabekonstructie. V anwege de grate 
vrij overspanningen op het rechte eind van de 
baan, zijn de krachtwegen Jang, maar dit Ievert 
volgens eenvoudige handberekeningen geen onbe
heersbare krachten op, mits er in het midden van 
de overspanning op het rechte eind een oplegpunt 
mag worden aangebracht. Dit is architectonisch 
aanvaardbaar, omdat dit geen zichtsbelemmering 
vanuit de jurytoren op de baan betekent, indien 
het oplegpunt ver genoeg van de schaatsbaan ver
wijderd ligt. 

Ondanks de complexiteit van de kabelconstructie 
heeft de vonnbepaling geheel met de hand kunnen 
plaatsvinden, omdat uitgegaan is van een bepaalde 
gewenste vonn in voorgespannen toestand. Na het 
berekenen van alle voorspankrachten in de kabels 
aan de hand van krachtenevenwicht, is het model 
in Ansys 5.3 ingevoerd. Dit is een rekenpakl<.et dat 
gebaseerd is op de Eindige Elementen Methode en 
rekening kan houden met geometrisch niet-lineair 
gedrag en stress-stiffenig, mits de gebruiker op de 
hoogte is van het gedrag van kabelconstructies en 
de achtergronden van de EEM kent. Met behulp 
van dat pakket is de constructie belast en konden 
maximale kabelkrachten en vervormingen bere
kend warden. Het bleek dat de vervormingen en de 
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kabelkrachten onbeheersbaar groot waren en met 
vier constructieve maatregelen is het gelukt om de 
vervormingen van de constructie in de hand te 
houden bij beheersbare kabelkrachten. De getrof
fen constructieve maatregelen zijn: 
- aanpassen van het voorspanniveau; 
- toevoegen van verstijvende kruisen; 

toevoegen van gordingen die meedoen in de 
krachtswerking van de construe-tie; 

- plaatselijk kabeldoorsnedes overdimensioneren. 

De maximale vervorming van de constructie ten 
opzichte van de situatie met alleen eigen gewicht 
bedraagt ongeveer 450 mm (opwaarts wegens 
windzuiging) en de maximale kabelkracht nabij de 
steunpunten is 50 I O kN. Dit zijn grote waarden, 
maar de overspanning is ook groot en daarom is 
het verschil in vervorming over heel het dakvlak 
gezien nog we! acceptabel. Van de vervormingen is 
voor verschillende belastinggevallen ook een video
filmpje gemaakt, zodat het inzichtelijk wordt hoe 
de constructie zich gedraagt. 

Na het dimensioneren van de kabelconstructie zijn 
de belangrijkste knooppunten gedetailleerd. Oaar
bij is rekening gehouden met de montagevolgorde 
van de kabelconstructie. Het is moeilijk om bij de 
grote kabelkrachten compacte details te ontwer
pen, omdat de verbindingsmiddelen van minder 
hoogwaardige materialen warden gemaakt dan de 
kabels zelf. Bij deze constructie is het nog gelukt 
om niet al te grate (lompe) details te ontwerpen, 
maar dat kost onder de gegeven omstandigheden 
zeer veel moeite. Het is clan ook waarschijnlijk dat 
de detaillering van deze constructie zich op de 
grens bevindt van architectonische aanvaardbaar
heid. Worden de details namelijk nog grater, clan 
zal dit onherroepelijk ten koste gaan van de ele
gantie van de lichte draagconstructie, zoals dat 
toch bij dit ontwerp voor ogen stond. 
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ONTWERP VAN EEN OVERKAPl'ING VOOR DE lrl{III■ METER KUNSTIJSBMN IN EINDIIOVEN 

I. I Pro blee1ns telling 

Bij de gemeente Eindhoven en de directie van de 
kunstijsbaan wordt al !anger nagedacht over het 
overkappen van de 400 m lange buitenbaan. Een 
overkapping van de buitenbaan moet voorkomen 
dat het schaatsende publiek, dit zijn leden van 
schaatsverenigingen en recreanten, wegblijft bij 
slecht weer of uitwijkt naar een we! overkapte 
baan in de omgeving. Het rendabel blijven van de 
baan in de toekomst komt hierdoor in gevaar. 
Bij het overkappen van een ijsbaan zijn er in prin
cipe twee oplossingen mogelijk. De eerste oplossing 
is het overkappen van de schaatsbaan inclusief het 
midden-gebied en eventuele tribunes, zodat een 
gesloten hal ontstaat waarin onder andere luchtbe
handelingsinstallaties noodzakelijk zijn. De tweede 
oplossing is het overkappen van de schaatsbaan 
waarbij het midden-gebied open blijft. Alternatief 
hierbij is het overkappen van een eventuele tribune 
rond de baan. Bij de tweede oplossing kan natuur
lijke ventilatie vochtproblemen onder de kapcon
structie voorkomen. 
Door de aanwezigheid van voldoende overdekte 
schaatswedstrijdaccomodaties in Nederland, is het 
voor de kunstijsbaan Eindhoven reeel om alleen te 
denken aan de hierboven genoemde tweede oplos
sing. Hierbij wordt dus uitgegaan van slechts een 
overkapping boven de schaatsbaan zonder daarbij 
zorg te dragen voor tribunes en daarbij behorende 
overkappingen. De schaatsers op de baan en de 
baan zelf worden clan beschermd tegen de 
verschillende weersinvloeden (regen, sneeuw en 
wind) en dit zal dan de tcrugloop van bczockers
aantallen moeten voorkomcn. 
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1.2 Doelstelling 

De doelstelling van dit afstudeerproject is het ma
ken van een compleet ontwcrp voor een overkap
ping van de 400 m buitenbaan van de kunstijsbaan 
in Eindhoven. De overkapping moet de schaatsers 
en vooral de ijsbaan beschennen tegen weersin
vloeden als neerslag en wind. 
Het complete ontwerp bevat de meeste bouwkun
dige aspecten. Het architectonische ontwerp, dit is 
de vorm en de detaillering van de overkapping, zal 
dan ook vanaf het eerste begin bei"nvloed worden 
door de bouwf ysische en constructieve aspect en 
die bij dit ontwerp van belang zijn. Ook aan uit
voeringstechnische aspecten zal aandacht besteed 
worden. 
Het definitieve ontwerp moet uiteindelijk dus bere
kend, gedimensioneerd en gedetailleerd zijn en 
voldoen aan de geldende normen voor bouwcon
structies. 

AFSTUDEERPROJECT VAN M.R.C. VAN DER IIEl[DE 

I. 3 Progra1nrna van eisen 

Dit programma van eisen is tot stand gekomen na 
overleg met de directeur van de kunstijsbaan in 
Eindhoven, te weten de heer Euverman. 

- overkapping van de 400 m kunstijsbaan met 
een open middengebied; 

zicht vanuit de jury-toren over de gehele baan; 

- zicht vanuit het restaurant (gelegen op de eerste 
verdieping van de evenementenhal) op het 
schaatsende publiek op de gehele overkapte 
400 m baan; 

- voorkomen van windhinder (windvlagen en 
plaatselijk grotere windsnelheden) op de kunst
ijsbaan; 

- voorkomen van condensatie-problemen (vervui
ling en aantasting van de overkapping en val
lende druppels die vast kunnen vriezen op de 
baan); 

- bij het ontwerp client rekening gehouden te 
worden met zo laag mogelijke energiekosten 
van de baan; 

- lichtopbrengst op de baan volgens de normen; 

- geluidsniveau op de baan volgens de normen. 

tf 
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TU EINDHOVEN BOUWKUNDE VAKGROEP BKO 

2. I Inleiding 

Om aanknopingspunten te creeren voor het ont
werppraces heeft een vooranderzoek plaatsgevon
den. Dit onderzoek richt zich op drie specifieke 
vlakken: soortgelijke constructies, de situatie en 
bouwfysica. 
Soortgelijke constructies zijn bekeken om inzicht 
te verwerven over de te verwachten prablemen en 
aandachtspunten in het ontwerppraces. 
De situatie waar de overkapping voor ontworpen 
wordt, is als vanzelf sprekend van invloed op dat 
ontwerp. Rekening dient namelijk gehouden te 
warden met bijvoorbeeld de ruimte voor 
constructie-onderdelen rand de baan en bestaande 
of te realiseren zichtlijnen. 
Bouwfysica speelt juist bij de overkapping van een 
kunstijsbaan een grote ral, omdat vanwege de !age 
ijstemperatuur een duidelijke kans aanwezig is op 
condensatie van waterdamp op de aan te brengen 
constructie boven de baan. Verder speelt windhin
der een rol, omdat de overkapping gedeeltelijk 
open is. 
Het vooranderzoek leidt tot een aantal uitgangs
punten en in samenhang met het PVE kan dan 
begonnen warden aan het ontwerppraces. 

11001-'DSTUK -- VOORONDERZOEK 

2.2 Vergelijkbare constructies 

In Nederland zijn drie oorsprankelijk onoverdekte 
400 m kunstijsbanen op eenzelfde wijze overkapt 
zoals dat in Eindhoven de bedoeling is. Die banen 
zijn De Uithof in Den Haag, De Scheg in Deventer 
en de kunstijsbaan van Assen. In Eindhoven is het 
echter niet de bedoeling om, naast het overkappen 
van de schaatsbaan zelf, tevens te zorgen voor 
overdekte tribunes, omdat er volgens de directie 
van de kunstijsbaan in Eindhoven al voldoende 
wedstrijdcapaciteit voor officiele kampioenschap
pen is in Nederland (o.a. Thialf in Heerenvcen) en 
het is dan ook niet rendabel om voor regionale- of 
amateunvedstrijden grate investeringen te doen 
voor vaste en overdekte tribunecapaciteit. 
Om enig idee te krijgen van de mogelijkheden voor 
een overkapping met een open midden-gebied, is 
kennis genomen van de in bijlage [A] beschreven 
overkappingen. 
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2.3 Situatie 

2 .3. I Omgeving 

De schaatsaccomodatie van Eindhoven is gelegen 
in staddeel Gestel ten zuiden van het stadscentrum 
(figuur 2.1 ). De accomodatie ligt tussen de be
bouwde kom van de stad en Aalst in een landelijke 
omgeving zonder directe belendende bebouwing. 
Zodoende is de accomodatie uit vele richtingen en 
op grate af stand zichtbaar. Dit geldt dan vooral in 
het schaatsseizoen, dat loopt van oktober tot 
maart, wanneer de bomen hun bladeren verliezen 
en de lichten boven de buitenbaan op een vraeg 
tijdstip ontstoken warden. De kunstijsbaan is dan 
onder andere te zien vanaf de Boutenslaan (het 
zuidelijke dee! van de randweg), de Aalsterweg, de 
autosnelweg ten zuiden van Eindhoven, de Bay
euxlaan en de Anton Coolenlaan. 
De kunstijsbaan is goed bereikbaar via die Anton
Coolen laan en deze ligt tussen de Bayeuxlaan en 
de Aalsterweg, die direct aansluiting geven op de 
rondweg van Eindhoven. De Aalsterweg geeft rich
ting Aalst en W aarle ook direct aansluiting op de 
autosnelweg van Venlo naar Antwerpen met afsla
gen richting Maastricht en Amsterdam. Naast de 
kunstijsbaan is aan de Anton Coolenlaan een grate 
parkeerplaats aanwezig, die ook gebruikt wordt 
door bezoekers van zwemparadijs De Tongelreep, 
supporters van (eerste divisie) voetbalclub EVV en 
incidenteel door bezoekers van evenementen geor
ganiseerd in het Indoor Sportcentrum. Het zwem
paradijs en het sportcentrum liggen beide ten oos
ten van de kunstijsbaan. 
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2.3.2 Accornodatie 

De totale schaatsaccomodatie beslaat een opper
vlakte van ongeveer 175*250 m2 en bestaat uit een 
evenementenhal, de 400 m kunstijsbaan, een jury
toren, een overdekt ijshockey-trainingsveld, techni
sche ruimten voor de koelapparatuur en een talud 
van ongeveer 5 m hoog ten oosten van de 400 m 
kunstijsbaan (figuur 2.2). De evenementenhal her
bergt de entree van de gehele accomodatie met op 
de begane grand de kassa's, een schaatsshop, een 
ijshockeyveld en kleedruimten. Op de eerste ver
dieping bevinden zich kantoren en een vergader
zaal ten behoeve van de directie, de tribunes en 
een restaurant met uitzicht op het ijshockeyveld 
binnen en de 400 m kunstijsbaan buiten. De ha! is 
aan de kant van de kunstijsbaan ongeveer 130 m 
Jang en heeft een maximale hoogte van 11 m bo
ven het ijshockeyveld en een hoogte van 5 m bij de 
kantoren en de kleedkamers. De wanden van het 
complex staan onder een hoek van 52 ° met het 
grondoppervlak. Rand de kunstijsbaan ligt een as
valtpad van 2 m breed en <lit wordt gebruikt voor 
de warming-up en cooling-down van de schaatsers. 
Naast het pad staan houten bankjes voor het aan
en uittrekk.en van de schaatsen. Het gebied tussen 
de evenementenhal en het asvaltpad is geheel bete
geld. 

HOOFDSTUK -- VOORONDERZOEK 

2.4 Bouwfysica 

2.4. l Inleiding 

Bij het on twerp van een open overkapping voor de 
kunstijsbaan spelen bmrwfysische aspecten een 
belangrijke rol. In dit deel van het vooranderzoek 
zijn, in sarnenwerking met praf.ir. J.A. Wisse van 
de vakgraep BFA op de TUE, de volgende bouw
fysische aandachtspunten bekeken [Bijlage B]: 

Encrgic: 

-wind: 
Hoe grater de windsnelheid, hoe meer warmte 
van de lucht wordt afgegeven aan het koudere 
ijs en hoe grater de benodigde energie om het 
ijs in goede conditie te houden; 

- bezonning: 
Deze kortgolvige straling ( <4µ,rn) bestaat uit 
directe en diffuse straling. De directe straling op 
de baan is door een overkapping met een open 
middengebied en geen af dichting aan de zijkant 
van de baan nauwelijks te voork.omen vanwege 
de !age zonnestand in de winter. De invloed 
van de bezonning is echter klein, orndat de zon 
laag aan de hernel staat (ongeveer 15 graden) 
en een lage intensiteit heeft; 

- infrarode straling: 
Lichamen met een temperatuur hoger clan het 
absolute nulpunt (0 K of -273, 1 °C) zenden 
langgolvige staling uit. Hierdoor vindt tussen 
bepaalde lichamen een warmteuitwisseling 
plaats, waarbij de wanntestraom gaat van het 
warmere naar het koelere lichaam. In <lit ver
band treedt er langgolvige stralingsuitwis-seling 
op tussen de ijsbaan, het dak, de atmosfeer en 
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de omgeving rand de ijsbaan. 

Wind: 

- tegenwind en zijwind voor schaatsers: 
Voor het comfort van de schaatsers is het ge
wenst dat de windsnelheid op de baan laag is; 

- regen op de baan: 
Naast de grootte van de druppels bepaalt oak 
de windsnelheid de hoek van inval van de re
gendruppels; 

- warmtebalans van het ijs: 
De windsnelheid heeft een grote invloed op de 
optredende convectieve warmtestroom. Hoe 
grater de gemiddelde windsnelheid, hoe grater 
de gemiddelde warrntestroorn van de warrnere 
wind naar het k.oudere ijsoppervlak.. 

Condcnsatie: 

- condensvorming: 
Als de oppervlakteternperatuur van de onderzij
de van de overkapping lager is dan de dauw
pun tstemperatuur van de buitenlucht, treedt er 
condensatie op. lndien de zo gevormde drup
pels niet afrollen of via opvanggootjes afgevoerd 
warden, kunnen deze op de ijsbaan vallen en 
hinderlijk vastvriezen. Daarnaast is er bij con
densatie een gratere kans op vervuiling van de 
onderkant van het dakvlak.. 
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2.4.2 Doelstelling 

Het doe! van dit onderzoek is het vinden van een 
situatie waarbij de koellast van het ijs zo klein mo
gelijk is en daarbij de kans op het ontstaan van 
condenswater tegen de onderkant van de overkap
ping nihil. 

2.4.3 Conclusies 

Op de eerste plaats warden conclusies getrokken 
aan de hand van het verschil in koellast tussen de 
huidige situatie zonder dak en de situaties met een 
we! of niet gei'soleerd dak. Ten tweede warden con
clusies getrokken aan de hand van de mate van 
condensvorming tegen de onderzijde van het dak. 
Tenslotte warden beide verschijnselen tegelijk be
schouwd en kan een keuze gemaakt warden voor 
het type dak. 

Conclusies a.d.h.v. de koellast 

Een verlaging van de gemiddelde windsnelheid 
op de baan heeft voor alle situaties een gunstige 
invloed op de grootte van de koellast; 

's Avonds is er nauwelijks verschil in koellast bij 
een we! of niet gei'soleerd dak; 

Het is voor alle gevallen met dak gunstig om 
voor de onderzijde van het dak te kiezen voar 
een materiaal met een !age emissiecoefficient 
(E=0,5), omdat dit een lagere koellast tot gevolg 
heef t dan een materiaal met een hogere emissie
coefficient (E=0,9). Het verschil is echter ten 
opzichte van de totale koellast niet groat; 
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Conclusies a.d.h.v. de condensvorming 

- Een !age emissiecoefficient voar de onderzijde 
van het dak beperkt in alle situaties met dak de 
condensvorming in hoge mate; 

- De condensvorming is in iedere bekeken situa
tie bij het niet gei'soleerde dak kleiner dan bij 
het gei'soleerde dak; 

Overdag is de condensvarming bij een 
gei'soleerd dak veel grater dan 's avonds en in 
oktober en april is de condensvorming veel gra
ter dan in de winter; 

De keuzc van het type dak 

Op de eerste plaats is het voor de grootte van de 
koellast gunstig om de gemiddelde windsnelheid 
op de baan door middel van diffuse obstakels te 
verlagen, ongeacht geen of een we! of niet gei'so
leerd dak. Verder is het duidelijk dat de onderzijde 
van het dak uitgevoerd moet warden in een materi
aal met een !age emissiefactor voor langgolvige 
straling, omdat dit de koellast en vooral de con
densvorming gunstig bei'nvloed. Het heeft weinig 
zin 0111 het dak gei'soleerd uit te voeren, want naast 
de extra investering brengt <lit type dak een grotere 
kans op en een grotere mate van condensvorming 
met zich mee. 

De keuze van het type dak valt dus op een niet ge
isoleerd dak met een !age emissiecoefficient voar 
de onderkant van het dakoppervlak. 
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2.5 Uitgangspunten 

Als aanvulling op het bestaande programma van 
eisen (PYE) zijn aan de hand van het vooronder
zoek de volgende uitgangspunten voor het ontwerp 
van een overkapping voor de 400 m kunstijsbaan 
in Eindhoven geformuleerd: 

- de constructie moet een opvallend karakter krij
gen in zijn omgeving, maar mag voor het 
schaatspubliek niet overheersend aanwezig zijn; 

- op het gebied tussen de evenementenhal en de 
kunstijsbaan moet plaats gereserveerd warden 
voor een tijdelijk te situeren tribune; 

t.b.v. het gewenste zicht op de kunstijsbaan 
vanuit de jurytoren, het restaurant en een tijde
lijke tribune voor de evenementenhal moeten 
kolommen in het middengebied, dit is het gras
veld binnen de kunstijsbaan, en aan de buiten
kant van het rechte eind zoveel mogelijk war
den voarkomen; 

- vanwege kostenbesparing, gemak tijdens de uit
voeringsfase en de gegeven situatie, dit is de 
vorm van de 400 m kunstijsbaan, wordt geko
zen voor een symmetrische constructie; 

het dak boven de baan moet niet gei'soleerd 
warden uitgevoerd, maar we! een !age emissie
coefficient hebben voor langgolvige straling; 

- om het zogenaamde 'tunneleff ect' te voorko
men, moet het dak op voldoende hoogte boven 
de baan warden aangebracht; 

- maatregelen moeten warden getroffen ter ver
kleining van de windsnelheid op de baan. 

If ,, 
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Hoofdstul< 3 

Ontwerpproces 
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If 
Figuur 3.1: Isometrie hoofdontwerp I Figuu,· 3.3: Aanziclit in lengterichting van ltoofdontwerp I 

Figuur 3.2: Plattegrond lwofdontwerp I Figuw· 3.4: Poto van hoofdo11twe17, I 
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3. I Inleiding 

Aan de hand van het PYE en de gestelde uitgangs
punten kan begonnen warden aan het maken van 
een ontwerp voor de overkapping van de kunstijs
baan met open middengebied. De eerste schetsen 
maken de opdracht in al zijn complexiteit enigs
zins duidelijk en dwingen tot een logische en over
zichtelijke aanpak van het prableem. Keuzes zul
len gemaakt moeten warden aan de hand van een 
grandige analyse van de mogelijke oplossingen. 
Hierbij wordt de prablematiek van de opdracht 
steeds doorgrandelijker en tijdens het doorlopen 
van het ontwerppraces vinden clan oak een aantal 
belangrijke ontwikkelingen plaats. Deze ontwikke
lingen zijn samen te vatten in een aantal hoofdont
werpen en deze zullen in het vervolg van dit 
hoof dstuk uitvoerig behandeld word en. 
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3.2 Hoofdontwerp I 

3.2. l Het ontwerp 

I let meest voor de hand liggende prableem en te
vens de graotste constructicve uitdaging van de 
gestelde uitgangspunten is de gewenste vrije over
spanning boven het rechte eind van de kunstijs
baan van ongeveer I 00 m lengte. Vanwege het 
zicht vanaf het restaurant en de jurytoren naar de 
volledige kunstijsbaan zijn lineair gerepeteerde en 
relatief kleine constructieve elementen, zoals por
talen, driescharnierspanten of uitkragingen, niet 
toe tc passen. De dragende kolommen van de 
draagconstructie zouden namelijk onherraepelijk 
het zicht over de kunstijsbaan beperken (figuur 
3.5). Orn dit op te vangen is gezocht naar mega
elementen die de overspanning effectief verkleinen, 
maar niet in het zicht staan. 

Figuur3.5: 

schomierspant 

Li11eair gerepeteerde coustmctieve 
elemeuten voor de overkappi11g 
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Een mogelijke oplossing werd gevonden in een 
hoofddraagconstructie bestaande uit twee paar 
bogen met een straal van 35 m, opgelegd aan het 
begin van de bocht (figuren 3.1 t/m 3.4). 
Aan de bogen warden tuien bevestigd die het dak
vlak dragen en de tuien tussen de bogen zorgen 
ervoor dat de belasting van de bogen alleen in het 
vlak van de bogen optreedt. De reusachtige bogen 
lijken omhoog te kantelen uit het vlak van de 
bocht en dragen bij aan de accentuering van het 
verschil tussen het rechte eind en de bocht, waar 
oak overgegaan moet warden op een andere 
schaatsbeweging. Tegelijkertijd wordt de overkap
ping voor het oog netjes afgerand en verdelen de 
bogen de lengte-overspanning in drie ongeveer 
even grate delen, zodat de overspanningen 
beheersbaar warden. Omdat de mega-elementen 
een grate invloed hebben op de omgeving en eigen
lijk het beeld van de overkapping bepalen, wordt 
ter invulling van het dakvlak gekozen voor een 
platte schijf die lijkt te zweven boven de kunstijs
baan. 
Architectonisch ziet het geheel er aardig uit en zou 
het ontwerp oak in aanmerking kunnen komen 
voor verdere uitwerking, maar constructief zijn er 
toch duidelijk opmerkingen te plaatsen bij dit eer
ste hoofdontwerp: 

Bogen zijn uitermate geschikt voor het afdragen 
van een gelijkmatig verdeelde belasting, omdat 
een boog de druklijn clan zoveel mogelijk bena
dert. Bij dit ontwerp wordt de boog echter 
slechts belast door enkele puntlasten ter plaatse 
van de opleggingen van de tuien en dit leidt tot 
behoorlijke momenten in het vlak van de boog 
(figuur 3.10). Dit zou voorkomen kunnen war
den door de gebogen delen tussen de puntlasten 
te vervangen door rechte delen, maar clan wordt 
het beeld van dit hoofdontwerp onacceptabel 
verstoord. 
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Piguur 3.6: Variant op lwofdontwerp 1, mega-p01taal Figuur 3.8: Poto van Ttoofdontwe17, 2 

Figuur 3.7: Variaut op lwofdoutwerp 1, mega-i11klemmi1tg Figuur 3.9: Poto va11 lwofdoutwerp 2 
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F 

Figuur 3.10: 

F 

Mmox=H*d 

Dmklijn van een boog belast door 
twee ptmtlasten 

Figuur 3.11: Zijdelingse kmchten op !,et dakvlak 

Wordt de boog gehandhaafd, clan kunnen in de 
bocht meer tuien tussen dakvlak en boog aan
gebracht warden ten behoeve van een gelijkma
tiger verdeelde belasting. Ook het dak boven 
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het rechte eind kan wel gedragen warden door 
meer tuien, maar als de boog daardoor meer 
gelijkmatig belast moet warden, dan moeten de 
tuien dus ook gelijkmatig over de boog verdeeld 
worden. De tuien kunnen zodoende niet meer 
in de ruimte boven het dakvlak op het rechte 
eind liggen, maar zullen vanaf het dakvlak naar 
de lengte-symmetrie-as van de baan gericht zijn. 
Dit betekent dat die tuien, behalve de ornhoog
gerichte (dragende) kracht op het dak, ook een 
zijwaarts gerichte kracht op het dakvlak uitoefe
nen (figuur 3.11 ). Vanwege de breedte van de 
overkapping is het dak eenvoudig stijf genoeg te 
maken voor een belasting in de rich ting van het 
dakvlak door middel van een vakvverkconstruc
tie , maar dit zou alleen een middel zijn om een 
niet zorgvuldig gekozen constructie-methode 
toch toe te passen; 
Het beeld van de rnega-constructie blijft het 
meest intact indien niet teveel tuien warden 
aangebracht tussen de hoofddraagconstructie 
en het dakvlak. Oit betekent dat de afstand 
tussen de steunpunten van de dakconstructie 
groot is en daarom is een redelijk stijf dak met 
bijbehorende constructiehoogte loodrecht op 
het dakvlak noodzakelijk. Het beeld van een 
platte zwevende schijf boven de schaatsbaan 
kan hierdoor in gevaar komen; 

- Een ander probleern dat zich kan voordoen met 
dit ontwerp is dat het dak niet zwaar is en 
windzuiging de trekkracht in de tuien vermin
dert en zelf s van teken kan doen veranderen. 
Tuien kunnen echter geen drukkracht opnemen 
en deze zullen slap gaan hangen. Dit heeft een 
nadelige invloed op de stijfl1eid van de gehele 
constructie. Door resonantie van de constructie 
kunnen dan de optredende krachten verwoes
tend groot warden en de constructie bezwijkt. 
Het opliften van het dakvlak kan eventueel 
voorkomen warden door het aanbrengen van 
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kabels tussen het dak en de vaste aarde. In de 
bocht is dit acceptabel, maar op het rechte eind 
ontstaat er weer een conflict met de gewenste 
zichtlijnen, hoewel de trekkabels natuurlijk vrij 
dun kunnen zijn. 

3.2.2 Varianten op hoofdontwerp I 

Orn de constructieve problemen van de boogcon
structie op te !assen zijn een aantal varianten ont
worpen voor de draagconstructie. Gezocht is daar
bij naar mega-elementen die geschikt zijn voor het 
af dragen van puntlasten, zoals portal en, inklem
mingen en staafconstructies (figuren 3.6 en 3.7). 
Omdat nog steeds uitgegaan wordt van een kolom
vri j middengebied, leiden de grate overspanningen 
tot enorme afmetingen van de elementen. Geen 
enkele van de oplossingen leidde tot een architec
tonisch of constructief acceptabel ontwerp, zodat 
teruggegrepen wordt op de gelijkmatig te belasten 
boog in de bocht. 
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Figuw· 3.12: Isometric lwofdoutwe,p 2 Figuur 3.14: Aauzicltt iu le11gte1icltti11g van lwofdontwe,p 2 

Figuu,· 3.13: Plattegroud lwofdo11twe1p 2 Figuur 3.15: Aa11zicltt i11 breedte1icltti11g va11 lwofdo11twe,p 2 
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3.3 Hoofdontwerp 2 

3.3.1 Het ontwerp 

Bij dit tweede hoofdontwerp is uitgegaan van een 
gekantelde boog boven elke bocht van de 
schaatsbaan en deze wordt min of meer gelijkmatig 
belast door de tuien die het dakvlak boven de 
bocht dragen. Het dakvlak boven het rechte eind 
van de schaatsbaan vraagt om een andere draag
constructie en zo mogelijk een waarbij geen extra 
steunpunten op het rechte eind noodzakelijk zijn 
in verband met de zichtlijnen. 
Juist vanwege de wens om geen extra steunpunten 
op het rechte eind te creeren, is het idee ontstaan 
om de reeds bestaande boog tevens te gebruiken 
als draagconstructie voor de nog toe te voegen 
draagconstructie op het rechte eind. Hierbij wordt 
een drukstaaf door middel van tuien opgehangen 
aan de boog en we! zodanig dat de boven het rech
te eind 'zwevende' drukstaaf in evenwicht is en de 
top dienst doet als steunpunt voor de tuien die het 
dakvlak boven het rechte eind dragen (figuren 3.8, 
3.9 en 3.12 t/m 3.15). 
Het inwendig in evenwicht zijn van de drukstaaf 
wordt mogelijk gemaakt door het aanbrengen van 
een voorspankracht in de tuien die verbonden zijn 
met de drukstaaf. Het is daarbij noodzakelijk dat 
de oplegpunten van de tuien niet op een lijn liggen, 
want dan zou die lijn als as dienen waar omheen 
de constructie van tuien en drukstaaf in zijn totali
tei t kan draaien. Omdat de oplegpunten van de 
tuien op een boog liggen, kan dit niet optreden. Is 
de voorspanning in bepaalde tuien echter niet 
groot genoeg, dan ontspannen die tuien totdat nog 
maar twee scharnieren op de boog door bijbeho
rende tuien belast worden, zodat de hele druk
staafconstructie kan draaien om de denkbeeldige 
as door de twee overgebleven scharnieren. 
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Door de boog boven de bocht en de drukstaaf bo
ven het rechte eind wordt duidelijk onderscheidt 
gemaakt tussen de radiale draagconstructie in de 
bocht en de lineaire constructie op het rechte eind. 
De constructie elementen worden nu belast op een 
wijze waarvoor ze het meest geschikt zijn. De 
boogconstructie wordt namelijk zowel gelijkmatig 
belast door de tuien die het dakvlak boven de 
bocht dragen als de tuien die de drukstaaf dragen. 
In de 'zwevende'staaf heerst alleen een normaal
drukkracht. 
Architectonisch levert dit een druk maar spannend 
on twerp op. De werking van de constructie is op 
het eerste oog niet meteen duidelijk en de vele 
kruisende kabels maken het beeld verwarrend. 
Constructief gezien is het ook een spannend ont
werp, want de hoeken tussen de richting van de 
tuien en de richting van de drukstaaf zijn erg 
groot. Dit betekent dat de kracht in de tuien 
enorm groot moet worden om nog evenwicht te 
kunnen maken met de kracht in de drukstaaf (fi
guur 3.16 ). 

/ 

Grukstoof Grukstoof 

Figuur 3.16: Kmcl,teneveuwicht bij verschillende 
hoeke11 tussen tuien eu dmkstaaf 

PAGINA ■f.• 

Tevens blijkt uit een gemaakt model dat het dak 
een dee! van het evenwicht verzorgt en dat is niet 
de bedoeling. Zeker niet als de platte schijf uit het 
eerste ontwerp behouden client te worden, want 
een geringe constructiehoogte zou instabiliteit uit 
het vlak van het dak tot gevolg kunnen hebben. 
Beter zou het zijn om de constructie uitwendig in 
plaats van inwendig voor te spannen, zodat het 
dak als zwevende element behouden blijft. Dit is 
gelukt met het volgende ontwerp, waarbij de 
'zwevende' drukstaven rechtop boven het dak zijn 
aangebracht. 

3.3.2 Verbeterde hoofdontwerp 2 

Dit ontwerp komt voort uit het hiervoor beschre
ven hoofdontwerp 2, maar heeft als grote voordeel 
dat de constructie uitwendig is voor te spannen. 
Daarmee kan namelijk de hoofddraagconstructie 
zelf in evenwicht zijn, zonder dat daar een stijf 
dakvlak voor nodig is. 
De hoofddraagconstructie bestaat weer uit een ge
kantelde boog boven elke bocht en twee druksta
ven boven elk rechte eind. De drukstaven zijn nu 
echter loodrecht op de richting van het rechte eind 
aangebracht en worden door voorgespannen kabels 
in evenwicht gehouden (figuren 3.18 t/m 3.22). In 
wezen is het dan ook een voorgespannen kabellig
ger, opgelegd tussen de bogen. Omdat de kabels 
over heel de boog worden verdeeld, wordt deze 
redelijk gelijkmatig belast en is de constructie ook 
uit het vlak van de voorgespannen kabelligger stijf. 
Door de voorspanning kan de constructie in even
wicht zijn en is stijver naarmate de voorspanning 
grater is. Dit betekent wel dat er ook een grotere 
trekkracht zal moeten worden opgenomen door de 
fundering. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbreng
en van tegengewicht in de vorm van betonmassa's 
of een trekverankering in de grond. 
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Alie constructieve elementen van de hoof ddraag
constructie warden goed uitgenut en het hele lij
nenspel van de tuien is rustiger clan het voorgaan
de ontwerp. De problemen met het opwaaien van 
het zwevende dak zijn echter nog steeds aanwezig 
en om deze op te !assen zou het dak rechtstreeks 
afgetuid kunnen warden naar de grand, maar dat is 
nadelig voor de zichtlijnen. Een andere mogelijk
heid is dat de onderkant van de drukstaaf direct 
verbonden wordt met het dak. Het zwevende effect 
is clan echter weg en vanwege de grate afstand tus
sen de drukstaven ( ongeveer 50 m) is toch weer 
een stijf dak nodig. 
Het opwaaien van het lichte dakvlak zou oak kun
nen warden voorkomen door het aanbrengen van 
een spankabel tussen de steunpunten van de boog 
met hangers naar het dakvlak, maar zo wordt de 
constructie nag eens extra voorgespannen en clan is 
het geen helder constructief ontwerp meer (figuur 
3. 1 7). Er moet dus voor gezorgd warden dat het 
dragen van het dak en het vasthouden van het dak 
bij windzuiging gei'ntegreerd wordt in een enkele 
constructie. 
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Figuur 3.17: Voorgespmmen comtmctie met spankabel tusse,i de 
steu11p1mten 

Figuur 3.18: Poto van ltet verbeterde /10ofdo11twe1p 2 

t 
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Figuur 3.19: Isometrie verbeterde hoofdoutwerp 2 Figuw· 3.21: Aa11zicht i11 le11gtericltti11g va11 verbeterde hoofdo11twerp 2 

Figuur 3.20: Plattegroud verbeterde l,oofdo11twerp 2 Figuur 3.22: Aa11zicltt in breedtericl1ti11g va11 verbeterde hoofdo11twerp 2 
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Figuu,· 3.23: Isomet,ie van lwofdontwerp 3 Figum· 3.25: Aauzicltt iu lengte1ichti1tg van hoofdontwerp 3 

Figuur 3.24: Isomehie van /ioofdo1ttwe1p 3 Figuur 3.26: Aa11zicltt in breedteric/1ting van hoofdo11twe1p 3 
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3.4 Hoofdontwerp 3 

Bij dit hoofdontwerp is gezocht naar een manier 
waarop het dakvlak op het rechte eind zodanig 
gedragen wordt, zodat zowel de neerwaartse als de 
opwaartse belasting met behulp van een construc
tief systeem afgedragen kan warden. Als ontwer
pingang is de spankabel tussen het dakvlak en de 
steunpunten ter plaatse van het begin van de bocht 
genomen, zoals die naar voren is gekomen in 3.3.2. 
Ter completering van het gebruikelijke en vaker 
gerealiseerde kabelspant wordt boven de span- of 
onderkabel een zogenaamde draag- of bovenkabel 
aangebracht en om als spant te kunnen samenwer
ken, warden op regelmatige afstanden hangers ge
plaatst. Dit zijn verbindingen (bijvoorbeeld kabels) 
tussen de onder- en bovenkabel (figuur 3.27). 

boven- of droagkabel 

onder- of spankabel 

Figuur 3.2 7: Voorbeeld van een kabelspa11t 

Uit ervaring is gebleken dat met dit type construe
ties enorme overspanningen kunnen worden gerea
liseerd, terwijl het eigen gewicht van de constructie 
laag is. Het constructieve gedrag van het kabel
spant wordt uitvoeriger behandeld in bijlage [C]. 
Door de aangebrachte voorspanning in het kabel
spant is de constructie stijf in zijn eigen vlak en 
kan zowel opwaartse als neerwaartse belasting af
dragen naar de fundering. 
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Op zich kan deze opiossing voldoen voor dit ont
werp, maar om het dakvlak te kunnen dragen zijn 
per rechte eind twee van dit soort constructies 
noodzakelijk, waartussen dan het dakvlak kan war
den opgehangen. Daarmee zijn dan we! twee 
steunpunten extra nodig in het middengebied en 
dat is juist niet de bedoeling (figuur 3.28). 
De draagconstructies in het middengebied kunnen 
we! weggelaten worden, maar dan wordt de over
spanning tussen de aan de buitenzijde van de baan 
staande kabelspanten, ofwel de ophangconstructie, 
we! erg groot (72 m), tenvijl maar een klein gedeel
te (2 * 16 m) daarvan nodig is voor het overkappen 
van de schaatsbaan (figuur 3.29). 
De overspanning van het gehele middengebied en 
de rechte einden van de schaatsbaan (breedterich
ting) kan ook, net zoals in de lengterichting, door 
middel van voorgespannen kabelspanten worden 
gemaakt. Deze dakspanten hebben dan we! een 
andere vorm, maar het principe blijft hetzelfde. De 
kabelspanten in de lengterichting, de ophangcon
structie, kunnen echter niet zonder meer de voor
spankracht leveren die nodig is in de dakspanten. 
Zoals eerder aangegeven, zijn de kabelspanten slap 
uit de rich ting van het eigen vlak en kunnen ze dus 
helemaal geen voorspankracht leveren aan de dak
spanten. Dit is op te lossen door de boven- en on
derkabel van dat kabelspant niet in hetzelf de vlak 
te leggen, maar onder een bepaalde hoek ten op
zichte van elkaar te plaatsen. Hierdoor is we! een 
reactie- kracht te leveren loodrecht op de richting 
van de ophangconstructie en kunnen de dakspan
ten ook voorgespannen warden (figuur 3.30). Figu
ren 3.23 t/m 3.26 tonen hoofdontwerp 3. 

Figuur 3.28: 

Figuur 3.29: 

Rx/ Rz 

Rx/ Rz 

Figuur 3.30: 
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De constructie in de bocht wijkt af van de oplos
sing op het rechte eind en we! zo dat in de bocht 
overal kolommen zijn toegepast in plaats van een 
ophangsysteem. Dit kan hier, omdat er geen zicht
lijnen verstoord warden in de bocht. De dakcon
structie blijft verder ongeveer gelijk, hoewel de 
voorgespannen dakspanten nu niet in evenwicht 
warden gehouden door tegenoverliggende dakspan
ten, maar door een doorlopende trek.ring aan de 
binnenkant van de dakspanten. 
De belangrijkste verandering ten opzichte van de 
voorafgaande hoofdontwerpen is dat de dakspan
ten actief deelnemen aan het krachtenevenwicht 
van de hoof ddraagconstructie. Het zwevende effect 
van het dak kan behouden warden door het gering
e aantal steunpunten en de manier van ophangen 
van de dakspanten. Het basis-idee is dus: voorge
spannen kabelspanten (de dakspanten boven de 
baan) dwars opgehangen aan een andere voorge
spannen kabelconstructie ( de ophangconstructie 
aan de buitenzijde van de baan). 
De problemen bij windzuiging zijn hiermee opge
lost, maar daarentegen staan oak weer een paar 
andere nadelen. Het grootste nadeel van deze con
structie zijn de dwarsverbindingen boven het mid
dengebied, zodat het voor het oog geen open vlak 
is en het geef t de indruk dat het dak nag niet af is. 
Een ander nadeel is de duidelijk minder elegante 
oplossing in de bocht ten opzichte van de boogcon
structies uit de voorgaande ontwerpen. De dwars
verbindingen kunnen eventueel warden vervangen 
door een of meerdere doorgaande binnenringka
bels, maar dan zou het praktisch zijn om de dak
span ten aan te passen, zodat deze kunnen aanslui
ten op een kabel. In de bocht kan eenzelf de soort 
ophangsysteem warden toegepast als op het rechte 
eind, zodat het totale ontwerp meer als een geheel 
overkomt, maar dan moet gezorgd warden voor 
een goede aansluiting van het radiale systeem in de 
bocht op het lineaire systeem op het rechte eind. 

3.5 Hoofdontwerp 4 

De voorstellen tot aanpassing van hoof don twerp 3 
leiden tot hoofdontwerp 4. Hierbij zijn de kabels 
boven het middengebied vervangen door een door
gaande binnenring en is voor het ophangsysteem 
in de bocht hetzelf de principe aangehouden als op 
het rechte eind. 
Om de kabels boven het middengebied te kunnen 
vervangen door een enkele doorgaande binnenring 
moet de vorm van de dakspanten aangepast war
den. De dakspanten uit hoofdontwerp 3 warden 
daartoe als het ware binnenste buiten gekeerd, zo
dat aan de buitenzijde van de baan twee oplegpun
ten aanwezig zijn en een aan de binnenzijde van 
de baan boven het middengebied. Oat punt wordt 
dan verbonden met de enkele binnenring. De 
boven- en onderkabel van de ophangconstructie 
moeten nu van elkaar gehaald warden om te zor
gen voor de twee oplegpunten voor de dakspanten 
aan de buitenzijde van de baan. Dit geeft geen pro
bleem voor het evemvicht van het constructietype. 
Door hangers aan te brengen ter plaatse van de 
werkelijke overkapping van de baan, wordt het 
dakspant stijver en kan het dakvlak op meerdere 
plaatsen opgehangen worden, zodat deze kleinere 
overspanningen heeft en een kleinere constructie
hoogte vraagt (figuur 3.31). 
Al met al bestaat de hoofddraagconstructie nu uit 
een doormidden geknipt kabelspant dat aan de 
binnenzijde bijeen wordt gehouden door een door
gaande binnenring en aan de buitenzijde wordt 
opgehangen aan een ruimtelijk kabelspant, waar
van de boven- en onderkabel op afstand van elkaar 
en niet in hetzelfde vlak liggen. De vorm van de 
binnenring is in de bocht cirkelvormig, omdat de 
krachten uit de dakspanten radiaalge,vijs aangrij
pen op de binnenring. Op het rechte eind volgt de 
binnenring een paraboolvonn, omdat deze vorm de 
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kettinglijn het best benadert die de kabel zou krij
gen bij een gelijkmatige belasting in dat vlak. 
Als uitgangssituatie is een constructie met I bin
nenring en 6 oplegpunten nader bekeken. De bin
nenring heeft vanwege de lengte-breedte-verhou
ding slechts een kleine kromming op het rechte 
eind en <lit betekent dat de kracht in de ringkabel 
enorm groat moet warden om de dakspanten enige 
voorspanning te geven. Dit kan voorkomen warden 
door de kromming van de kabel te vergroten, maar 
dan is een samengestelde of "dubbele" binnenring 
nodig (figuur 3.32). 

Rz 

Rxl+Rx2 
rnkefe 

blnnenrlng 

dubbele 

binnenring 

Figuur 3.31: 

Figuur 3.32: 

Rxl 

~2 

Rx2 

Het oude en 11ieuwe dakspa11t 

Voorbeeld va11 em samengestelde 
bim1mri11g 
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3. 6 Het voorlopig on twerp 

3.6.1 Ontwerp hoofddraagconstructie 

De krachtweg blijft natuurlijk nog graot tussen de 
steunpunten op het rechte eind en dus is er kans 
op grate vervormingen of erg grate benodigde voor
spankrachten. Globale berekeningen hebben aan
getoond dat het heel verstandig is te kiezen voor 
een extra steunpunt in het midden van het rechte 
eind, want daarmee warden de max:imaal te ver
wachten kabelkrachten met een factor grater clan 2 
verkleind. Een extra steunpunt lijkt misschien te
genstrijdig met de uitgangspunten en clan vooral 
die met betrekking tot de zichtlijnen, maar <lit 
steunpunt kan ver buiten de baan geplaatst war
den en l10eft daarmee helemaal niet hinderlijk te 
zijn voor het zicht op de baan vanuit de jurytoren 
of het restaurant. De zichtlijnen ondervinden we! 
hinder van de naar de grand doorlopende onderka
bels en daaram moeten de bijbehorende oplegpun
ten omhoog gebracht warden. In de bocht moeten 
extra steunpunten warden toegevoegd, omdat an
ders de kromming van de ophangkabels in de 
bocht te klein wordt. 

Met de aangegeven aanpassingen aan hoofdont
werp 4 is het ontwerppraces zover gevorderd dat 
<lit nieuwste ontwerp als voorlopig ontwerp (VO) 
betiteld wordt (figuren 3.34 en 3.36 t/m 3.42). Het 
voorlopige ontwerp bestaat uit een voorgespannen 
kabelconstructie met 12 steunpunten en een sa
mengestelde binnenring. De steunpunten bestaan 
uit scheef staande pylonen die naar de grond toe 
warden afgespannen door kabels. Door het schuin 
plaatsen van de pylonen wordt ten eerste de breed
te van de constructie beperkt, omdat de afspan
kabels nu recht naar beneden gericht kunnen zijn 
en in het andere geval, indien de pylonen rechtop 
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zouden staan, zouden de af spankabels ver naar 
buiten moeten warden geplaatst. Dit is in verband 
met de hoek tussen de draagkabel en de pyloon en 
de hoek tussen de afspankabel en de pyloon, waar
bij de kracht in de kabels even graot is indien de 
hoeken gelijk zijn (figuur 3.33). 

Rd loodrecht 

draagkabe/ 

afspankabe/ 

Figuur 3.33: Kracl,ten in de kabels bij verschil
lende lweken met de pyloou 

Ten tweede past de constructie met scheefstaande 
pylonen goed tussen de hellende begrenzingen van 
de evenementenhal en het talud aan de oostzijde 
van de kunstijsbaan. Zo ontstaat er een natuurlijke 
wisselwerking tussen het ontwerp en zijn omge
ving. Ze vloeien in elkaar over, terwijl de afzonder
lijke elementen duidelijk herkenbaar zijn. Verder 
staat de constructie er op deze manier fier bij en 
ondanks de grate voorspanning lijkt de constructie 
niet op het punt van instorten te staan. De nauw
keurigere vorm en afmetingen van de gehele kabel
constructie warden bepaald aan de hand van ont
werpberekeningen. 

3.6.2 Ontwerpberekeningen 

Vormbepaling 

V oor het bepalen van een gunstige vorm van de 
constructie zijn een aantal maten in het voorlopig 
ontwerp gevarieerd. Voor de uiteindelijke keuze 
van de waarden voor de variabelen is gezocht naar 
zo klein mogelijke en gelijkmatig verdeelde kabel
krachten, waarbij ook rekening wordt gehouden 
met de zichtlijnen. De ontwerpberekeningen war

den uitvoeriger behandeld in [Bijlage D]. 

Bij de ontwerpberekeningen is gerekend met twee 
extreme situaties: 

- belastinggeval A: 

- belastinggeval B: 

eigen gewicht + windzuiging 
( 1,4 kN/1112 omhoog) 
eigen gewicht + sneeuw 
(2,0 kN/m2 omlaag) 

De maximaal te verwachten kabelkrachten zijn 
daarbij graot (ongeveer 5000 kN), maar blijken 
beheersbaar in vergelijking met gelijksoortige con
structies. De kabelkrachten geven ook slechts een 
indicatie van de ordegrootte, want door de aanna
mes en de samenwerking van beide voorspansyste
men kunnen de in werkelijkheid optredende krach
ten nog we! verschillen met deze waarden. 
De vervormingen van de constructie zijn afhan
kelijk van de optredende kabelkrachten, het vooraf 
aangebrachte voorspanniveau en de rekstijfheid 
van de kabels. 
De vorm van het definitieve ontwerp zal nog aan
gepast warden indien uit nauwkeurigere vervolgbe
rekeningen blijkt dat dat gunstiger is voor de ka
belkrachten en de onder bepaalde belastingen op
tredende vervormingen. 
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Figuur 3.34: Isometrie van ltet voorlopig outwerp 
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Fundering 

De oplegkrachten van dergelijke constructies zijn 
groat en de fundering wordt dus flink belast. In dit 
geval per ophangconstructie door een drukkrach t 
(7600 kN) en twee trekkrachten (3800 kN). De 
bodemopbouw rand de ijsbaan is sterk gelaagd en 
bestaat uit vaste zandlagen en slappe !eemlagen 
(Tongelreep/Dommel). Voor de drukkracht is een 
fundering op 4 geboorde gei"njecteerde palen met 
een draagkracht van 2000 kN per stuk tot op 11 m 
diepte nodig. Voor de trekkracht zijn 3 trekankers 
met een draagkracht van 1500 kN per stuk nodig. 
Rekening dient te warden gehouden met de funde
ring van de evenementenhal! 

Binnenring 

De maxi111ale krachten in de binnenring ter plaatse 
van de bocht zijn eenvoudig te bepalen, want de 
maximale kracht uit de dakspanten en de hoek 
tussen de binnenring en de aansluitende dakspan
ten zijn bekend. Door de grotere kro111ming in de 
bocht zijn de horizontale krachten ter plaatse van 
de aansluiting met het rechte eind veel kleiner dan 
de hori20ntale krachten in de binnenringkabel op 
het rechte eind. In werkelijkheid zullen echter deze 
krachten gelijk moeten zijn (een ringkabel) en 0111 
al te grate verschillen in voorspanniveau van de 
dakliggers te voorkomen, zal de binnenring ter 
plaatse van het rechte eind een andere vorm moe
ten hebben. Dit kan d.m.v. het vergroten van de 
peilverhouding van de binnenring, dus of het ver
groten van het peil of het verkleinen van de over
spanning. Dit !aatste heeft de voorkeur, want daar
mee blijft het voor het oog open oppervlak in het 
111iddengebied grater. Een oplossing met drie 
dwarsverbindingen levert het meest acceptabele 
resultaat. 

HOOFDSTUK -- ONTWERPPROCES 

3.6.3 Ontwerp dakvlak 

Nn het on twerp van de hoofddraagconstructie voor 
de overkapping in grate lijnen bekend is, kunnen 
beslissingen warden gen omen over de invulling van 
het dakvlak. De hoof ddraagconstructie heeft na
tuurlijk grate consequenties voor de toepasbaar
heid van verschillende soorten dakconstructies. De 
belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot 
de invulling van het dakvlak worden hieronder 
weergegeven: 

Het uiterlijk van de hoofddraagconstructie 
spreekt al voor zich en om dat beeld niet te ver
storen of nog drukker en onoverzichtelijker te 
maken, is het verstandig om voor een onopval
lend uiterlijk van het dakvlak te kiezen. I-let 
basisidee van de hoofdontwerpen, een platte 
schijf als dakvlak, blijft 20 gehandhaaf d; 

- Het dakvlak 111oet voldoen aan de in het voor
onderzoek vermelde bouwfysische eisen. Dit 
betekent dus een ongei"soleerd dak met aan de 
onderkant, de ijszijde, een materiaal met een 
!age e111issiecoefficient. Om de invloed van de 
windbelasting te beperken, moet het dakvlak 
een glad uiterlijk hebben met 20 min mogelijk 
windvangende onderdelen; 

- Wegens de gewenste eenvoud van het uiterlijk 
van het dakvlak client het ontwerp voor het 
dakvlak zowel op het rechte eind als in de 
bocht toepasbaar te zijn. Daarbij 111oet de aan
sluiting van rechte eind op de bocht geen ab
rupte overgang zijn, 111aar vloeiend verlopen. 

Het eerste ontwerp voor het dakvlak is een doek, 
gespannen over of onder vormvaste constructie
ele111enten (figuur 3.35). 

- Vanwege het minder dan gebruikelijk stijve ge
drag van de draagconstructie, moet rekening 
gehouden worden met grate verplaatsingen en 
vooral vormveranderingen van die draagcon
structie. Grote vervormingen zijn alleen toelaat
baar indien de rest van de constructie deze kan 
volgen, zonder dat dat plaatselijk grate span
ningen in de constructie tot gevolg heeft. Een 
mogelijkheid is clan dat het dakvlak in staat 
moet zijn om de vervormingen van de hoofd
draagconstructie mee te maken, tenvijl dit geen 
invloed heeft op de krachtafdracht van die 
hoof ddraagconstructie. Als dat zo is, zullen er 
ook in het dakvlak zelf geen onvenvachte en 
eventueel maatgevende krachten kunnen ont
staan. Een andere mogelijkheid is dat de dak
constructie meewerkt aan de krachtafdracht, 
maar dat dit dan oak van te voren bekend is en 
daar rekening mee is gehouden met het ont
werp en de berekeningen; 

Figuur 3.35: Eerste ontwerp va11 het dakvlak 
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De vormvaste constructie-elementen zijn nodig 0111 
te zorgen voor een anticlastische oppervlak van het 
doek. Dit wil zeggen dat het doek in twee richting
en verschillend gekromd is en dat is noodzakelijk 
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om het doek voor te kunnen spannen. Een 
voorbeeld van een anticlastisch oppervlak is het 
zogenaamde zadeloppervlak. De combinatie van 
een kabeldraagstructuur met een vlakvulling door 
middel van gespannen doek is reeds veel toegepast 
en ligt dus voor de hand. Zeker door het feit dat 
het dakvlak makkelijk alle vervormingen van de 
draagconstructie kan volgen, een eenvoudig uiter
li j k heeft en zowel toe te passen is op het rechte 
eind als in de bocht. 
Bij dit ontwerp spelen echter de bouwfysische ei
sen een grate rol en het blijkt dat het voor dit soort 
toepassingen gebruikte doek een voor de meeste 
bouwmaterialen geldende emissiecoefficient heeft. 
Deze is hoog en ter verkleining van de kans op het 
ontstaan van condensvocht tegen de onderkant 
van het dakvlak is een kleine emissiecoefficient 
noodzakeli j k. 
De uitwerking van zowel het dakvlak als de rest 
van het voorlopig ontwerp zal behandeld worden 
in het definitieve ontwerp. 

Figuur 3.36: 
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Figuur 3.37: Plattegrond voorlopig ontwerp 
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Figuur 3.38: Perspectiej overzicltt van /,et voorlopig outwerp vmmit /,et 1word-westeu 
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Figuur 3.39: Zicltt vanuit de ju,ytoreu ricltting de uoordzijde van de kunstijsbaan 
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Figuur 3.40: Zic/it vauuit de jmytoren op de zuidzijde vau de kuustijsbaau 

PAGINA .. ,:■ 



TU EINDHOVEN BOUWKUNDE VAKGROEP BKO I IOOFDSTUK -- ONTWERPPROCES 

Figuur 3.41: Ziclit vanuit het restaurant op de 11oordzijde van de k1111stijsbaa11 

PAGINA lf'.J#■ 



ONTWERP VAN EEN OVERKAPPING VOOR DE ll!•HI METER KUNSTIJSBMN IN EINDHOVEN AFSTUDEERPROJECT VAN M.R.C. VAN DER HEIIDE 

,.. 

Figuur 3.42: Zicltt vauuit ltet restaumut op de zuirlzijde van de kuustijsbaau 
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Hoofdstu]( 4 

41 

Defini tief On twerp 
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looven
ophongko/oe{ 

oncler
ophongko/oe{ 

ochtertu/ 
~ 

voortu/ 

Figuur 4.1: Naamgevi11g van de 011derdele11 van de l10ofddraagco11st111ctie van ltet VO 
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4. I Inleiding 

Het defintief ontwerp komt in grate lijnen overeen 
met het voorlopig ontwerp, maar is op een aantal 
punten verder uitgewerkt en aangepast. Het gaat 
hierbij om kleine aanpassingen aan het construc
tieve systeem en het architectonische uiterlijk van 
de overkapping voor de 400 m kunstijsbaan. 
De aanpassingen zijn nodig gebleken uit de ont
werpberekeningen ten behoeve van het definitieve 
ontwerp en dit heeft op zijn beurt weer geleid tot 
kleine aanpassingen van het architectonische ont
werp in zijn totaal. Hieropvolgend is het architec
tonische ontwerp voor de verschillende onderdelen 
van de constructie uitgewerkt in samenhang met 
de constructieve mogelijkheden. 
Ter verduidelijking wordt de naamgeving van de 
onderdelen van de hoofddraagconstructie van het 
V.O. in figuur 4.1 weergegeven. 

HOOFDSTUK -- DEFINITIEF ONTWERP 

4.2 Ontwerpberekeningen 

4.2. l Berekeningsmethode 

Uit de ontwerpbcrekeningen ten behoeve van het 
V.O. is gebleken dat de krachten in de kabelcon
structie op het rechte eind onder de twee bekeken 
extreme belastinggevallen groot maar acceptabel 
zijn. Aangenomen is dat de krachten in de bocht 
ook in de hand zijn te houden. De overspanningen 
zijn namelijk kleiner en de kromming van de bin
nenring in de bocht is grater dan op het rechte 
eind. De constructie zal zich in de bocht dan naar 
alle waarschijnlijkl1eid stijver gedragen. Omdat de 
werkelijke vorm van de ophangkabels in de bocht 
nag niet duidelijk is, is bovenstaande aanname min 
of meer bevestigd door een benaderende bereke
ning [Bijlage DJ. 
Ten behoeve van het 0.0. is het we! noodzakelijk 
dat de juiste vorm bekend is, omdat die geometrie 
gebruikt wordt als basismodel in een 3D-rekenpak
ket en daarmee de constructieve uitgangspunten 
gecontroleerd kunnen warden. Als deze niet l<lop
pen, moet het basismodel aangepast warden en als 
de constructieve uitgangspunten we! correct zijn, 
kunnen berekeningen gemaakt warden. Aan de 
hand van de uit de berekening volgende kabel
krachten, kan de constructie verder geoptimali
seerd en gedimensioneerd warden. 
De noodzaak van het gebruik van een 3D-reken
pakket heeft te maken met het niet lineaire (N.L.) 
gedrag van de kabelconstructie. In dit geval is het 
gedrag geometrisch N.L. en dat wil zeggen dat de 
vervorming van de constructie bij een bepaalde 
belasting van invloed is op het krachtenverloop in 
de constructie [Bijlage C]. Het belangrijkste pro
bleem dat zich voordoet bij het berekenen van een 
constructie waarvan de vervorming zich niet lineair 
gedraagt, is dat het superpositiebeginsel niet meer 

geldt. Dit betekent bijvoorbeeld dat de vervorming 
van de constructie onder invloed van een bepaalde 
belasting niet mag warden opgeteld bij de vervor
ming van de constructie onder invloed van een 
andere belasting. Het niet geldende superpositiebe
ginsel houdt tevens in dat de dubbelsymmetrische 
constructie niet zomaar mag warden opgedeeld in 
vier gelijke kwarten, waarvan maar een kwart bere
kend wordt, omdat de vervorming van een zo'n 
dee! invloed heeft op de vervorming van de andere 
delen. Dit maakt het met de hand berekenen van 
dit soort grate constructies erg lastig en zeer tijdro
vend. 
Geluklcig zijn er tegenwoordig computerprogram
ma's voor handen die dit soort constructies we! en 
binnen afzienbare tijd kunnen berekenen. Op de 
TUE zijn bijvoorbeeld de programma's TENT, 
STMF en CONYERS ontwikkeld die de vorm van 
staaf- en doekconstructies bij bepaalde randvoor
waarden kunnen bepalen en/of dit soort construe
ties kunnen berekenen. Deze programma's zijn 
gebaseerd op krachten-evenwicht. Een andere 
oplossing is het gebruik maken van een computer
programma dat constructies berekent volgens de 
Eindige Elementen Methode (E.E.M.). Binnen de 
E.E.M. wordt een constructie geschematiseerd tot 
een samenstel van een eindig aantal deeltjes van 
eenvoudige geometrie, de elementen. Eindig slaat 
in dit geval op de grootte en het aantal vrijheids
graden van een element. Door voor ieder element 
afzonderlijk het gedrag vast te leggen met behulp 
van discrete verplaatsingen kan het gedrag van de 
constructie als geheel warden beschreven. 
Met de E.E.M. kunnen vele soorten constructies 
berekend warden en oak combinaties van verschil
lende type constructies, zoals bijvoorbeeld doek in 
combinatie met een staafconstructie. Juist vanwege 
het feit dat geen vormbepaling van de constructie 
nodig is, de E.E.M. voor de meeste constructieve 
problemen toepasbaar is en in de praktijk oak 
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Hguur4.2: Plattegro11den van ltet VO (boven) en ltet basismodel ua de am1passi11ge11 am, ltet VO (011de1) 
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meestal rekenprogramma's gebaseerd op de E.E.M. 
gebruikt warden, is voor het berekenen van de ka
belconstructie voor de overkapping van de kunst
ijsbaan hiervoor gekozen [Bijlage F]. 

4.2.2 Het basismodel 

Met het basismodel wordt het model bedoeld van 
de constructie zoals dat gebruikt wordt voor de 
berekeningen met het op de E.E.M. gebaseerde 
Ansys 5.3. Het basismodel is de hoofddraagcon
structie van het 0.0. Het basismodel dat ing
evoerd wordt, is de gewenste vorm van de con
structie in de voorgespannen evenwichtssituatie, 
dus zonder enige vorm van uitwendige belasting. 
Eventueel had oak gekozen kunnen warden voor 
de gewenste vorm van de constructie bij een be
paald belastinggeval. De vraag is dan echter welk 
belastinggeval als uitgangssituatie zou moeten die
nen. Belangrijker is daarbij dat de kabelkrachten 
van de nag onbelaste constructie iets eenvoudiger 
op voorhand te bepalen zijn. Het belangrijkste uit
gangspunt dat hierbij gehanteerd is, luidt: 

Alie dakliggers van de gehele constructie heb
ben in de voorgespannen toe stand dezelf de 
vorm en dezelfde voorspankrachten. Op deze 
manier is het in de praktijk mogelijk om alle 
dakliggers te prefabriceren en op te bouwen uit 
kabels met gelijke diameters en lengtes. Oit ver
eenvoudigt het montageproces en zal zodoende 
de uitvoeringskosten behoorlijk kunnen verklei
nen. 

Het V.O. is na aanpassing volgens het hiervoor 
gestelde uitgangspunt op de volgende manier gewij
zigd [bijlage E]: 

HOOFDSTUK -- DEFINITIEF ONTWERP 

- V crdcling dakvlak: 
Ten behoeve van een meer continue verloop 
van de kabelkrachten in de binnenring en de 
beperking tot hvee verschillende dakdelen ( een 
soort dakdeel voor op het rechte eind en een 
dakdeel voor in de bocht) is het rechte eind 
verdeeld in 2 * 9.5 dakdelen van elk 6 m breed. 
I-let oplegpunt van de kabelconstructie bij het 
begin van de bocht ligt midden tussen het laat
ste en voorlaatste dakspant van bet rechte eind 
in en het andere oplegpunt ligt op de helft van 
bet rechte eind. De af stand tussen de oplegpun
ten wordt zodoende 9 dakdelen breed 
(8+2*0.5=9) en dus 54 m. De bocht wordt 
verdeeld in 15 gelijke delen, ,vaarbij de dak
spanten orn de 12° vanuit het rniddelpunt lig
gen. De oplegpunten warden geplaats op de 
42°-, 90'- en 138 -radiaal, gerneten vanuit bet 
begin van de bocbt [Bijlage E.2.1 ]; 

- Binnenring: 
De vorm van de binnenring moet aangepast 
word.en ten gevolge van de andere verdeling van 
de dakspanten op bet rechte eind en in de 
bocht, maar vooral ter voorkoming van een dis
continui'teit van de krachten in de binnenring 
ter plaatse van de overgang van de bocbt naar 
bet rechte eind. Oit betekent dat de kabels van 
de binnenring zowel aan de kant van de bocht 
als aan de kant van het rechte eind dezelfde 
boek moet maken met het dakspant boven de 
grens van bocht en rechte eind, omdat op die 
rnanier evenwicbt mogelijk is waarbij de voor
spanning in het spant gelijk is aan de voorspan
ning van de spanten in de rest van de bocbt. De 
binnenring volgt daarbij in de bocbt een cirkel
vorm, maar omdat de binnenring op het rechte 
eind lineair i.p.v. radiaal wordt belast, volgt de
ze op het rechte eind een (geschakelde) para
boolvorm met de top van het eerste parabool-
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vormige dee! altijd op de plaats van de overgang 
van bocbt naar rechte eind. 
De grotere hoek bij de overgang van bocht op 
rechte eind heeft tot gevolg dat de parabool
vorm van de binnenring op het recbte eind vast 
ligt en steiler wordt dan in het voorlopig ont
werp. Door het kiezen van de plaats voor de 
verbindingskabels boven het middengebied 
(precies tussen de dakspanten) is de vorm van 
de binnenring te be,nvloeden. Gekozen is voor 
die plaatsen waarbij het middengebied in vier 
ongeveer even grate delen verdeeld is en een zo 
groat mogelijk oppervlak van het middengebied 
voor het oog open blijft [Bijlage E.2.2]; 

- Ophangkabels in de bocht: 
Het bepalen van de geometrie van de ophang
kabels in de bocht in de voorspansituatie is 
geen gemakkelijke opgave. De ophangkabels 
liggen namelijk niet in een vlak zoals op het 
rechte eind (2 richtingen), maar volgen het ge
kromde oppervlak van een kegel (3 richtingen). 
Met behulp van het opstellen van het krachten
evenwicht voor de knopen op de ophangkabel 
in de bocht is het uiteindelijk gelukt am de geo
metrie van de kabel knoopcoordinaten en de 
kabelkrachten te bepalen in de bijbehorende 
evenwichtsituatie. Oaarbij is het we! noodzake
lijk gebleken, dat de krachten in de buitenste 
hangers van de dakspanten in de bocht niet 
overal gelijk kunnen zijn, omdat anders bij de 
gegeven geometrie van de dakspanten nooit 
meer evenwicht mogelijk is [Bijlage E.2.3]; 

- Ophangkabels op het rechte eind: 
De geometrie van de ophangkabels op het rech
te eind hangen af van de geometrie van de op
hangkabels in de bocht, omdat de kabels op 
elkaar moeten aansluiten ter plaatse van de py
loon bij de overgang van bocht op rechte eind. 
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Door het verschuiven van de toppen van de 
paraboolvormige ophangkabels op het rechte 
eind is het mogelijk om de kabels aan te sluiten 
op de ophangkabels in de bocht, waarbij in de 
voorspansituatie geen reaktiekracht in lengte
richting van het rechte eind overblijft. Door het 
verschuiven van de toppen !open de kabels ter 
plaatse van het midden van het rechte eind 
verder door naar buiten en dit gaat helaas ten 
koste van de doorgang tussen de kabelconstruc
tie en de evenementenhal. Toch is de voorkeur 
gegeven aan het constructieve ontwerp [Bijlage 
E.2.4]; 

- Stcunconstructie 
Random de baan warden in totaal twaalf steun
constructies geplaatst: vijf aan de buitenkant 
van elke bocht en een naast het midden van elk 
rechte eind. De steunconstructie naast het rech
te eind is verschillend ten opzichte van de 
steunconstructie rand de bocht. Bij de steun
constructies in de bocht sluiten de onderop
hangkabels en de voet van de pyloon aan in een 
punt en dit is dan de top van de bok. De bok 
verzorgt de krachtsafdracht van de kabels en de 
pyloon naar de fundering. Bij het basismodel 
wordt er van uitgegaan dat de massieve bok zo 
vormvast is, dat zich ter plaatse van de voet van 
de pyloon een oplegpunt bevindt. De pyloon 
helt vanaf het oplegpunt naar achteren en 
wordt aan de top in evenwicht gehouden door 
de enkele verbinding naar de ophangkabels 
enerzijds en de dubbele af spantuien anderzijds. 
De af spantuien warden direct verbonden met 
de fundering en dit zijn dan de volgende twee 
oplegpunten van de gehele constructie. 
Door het verplaatsen van de top van de para
boolvormige ophangkabels op het rechte eind 
richting bocht !open de kabels zo ver door naar 
buiten, dat het constructief gezien niet gunstig 

is om de voet van de pyloon oak daar te plaat
sen. Op die manier kunnen de afspantuien in 
verband met de kleine beschikbare ruimte rand 
de baan slechts een kleine hock maken met de 
pyloon en dat betekent dat de krachten in de 
pyloon en tuien veel grater moeten warden om 
nag evenwicht te kunnen maken met de kracht 
uit de kabelconstructie in het vlak van de py
loon. Oak architectonisch wordt de spanning in 
de overkapping beter benadrukt door een dui
delijk achteroverhellende pyloon. Gekozen is 
om de pyloon we! schuin te plaatsen, maar een 
apart oplegpunt te creeren voor de voet van de 
pyloon. De onderophangkabels warden dan 
verbonden aan een apart funderingsblok v,aar 
oak de achtertuien op aansluiten. 

Met de bovenstaande aanpassingen is het V.O. 
omgezet tot het basismodel (figuur 4.2) en klaar 
om berekend en gedimensioneerd te warden. 

4.2.3 Dimensionering 

Het basismodel is berekend met 10 verschillende 
belastinggevallen [Bijlage G. l ]. De vervorming van 
de constructie is vooral afhankelijk van het voor
spanniveau en hoe hoger het voorspanniveau, hoe 
kleiner de vervormingen na aanbrengen van de 
belasting. Nadeel is echter dat de kabelkrachten 
hoger zijn en naast grotere kabeldoorsneden bete
kent dit een forse toename van de grootte van de 
verbindingsmiddelen en de krachten die op de fun
dering losgelaten warden. De kunst is dus om het 
voorspanniveau zo te kiezen, dat de maximale 
krachten in de constructie beheersbaar zijn, maar 
de constructie toch voldoende stijflieid heeft om 
zonder al te grate vervonningen weerstand te kun
nen bieden tegen de opgelegde belastingen. 
Alleen het varieren van het voorspanniveau heeft 
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bij het basismodel niet het gewenste effect. Bij een 
hoog voorspanniveau zijn de vervormingen bij de 
verschillende belastinggevallen nag steeds (te) 
groat. Om de vervormingen te verkleinen, zijn vier 
constructieve maatregelen getroffen [bijlage G.2]: 

1. Aanpassen voorspanniveau; 
2. Toevoegen kruisen tussen de toppen van de 

paraboolvormige ophangkabels; 
3. Gordingen laten meewerken, zodat de vervor

mingen gelijkmatiger over heel de constructie 
verdeeld warden; 

4. Vergroten kabeldoorsneden t.b.v. plaatselijke 
verstijving van de steunconstructie. 

Met deze constructieve maatregelen blijkt het we! 
mogelijk om de vervormingen in de hand te hou
den. Hoe groat de maximale vervormingen mogen 
zijn, blijkt echter niet uit een norm, omdat deze 
voor dit soort constructies niet bruikbaar is. Besio
ten is om aan te tonen dat bij een bepaald voor
spanniveau de kabelkrachten beheersbaar zijn en 
dat de vervormingen acceptabel zijn voor een der
gelijke kabelconstructie. Gedacht moet dan warden 
aan een maximale vervorming van het dakvlak van 
ongeveer 250 mm (zowel op- als neerwaarts) ten 
opzichte van de uitgangssituatie (constructie belast 
met alleen het E.G.). Belangrijk is dat de vervor
ming niet al te grate sprongen mag maken over 
korte afstanden, want dan is dat zichtbaar en sto
rend. 
Uiteindelijk is na een aantal variaties van het voor
spanniveau de constructie berekend en gedimen
sioneerd [Bijlage G]. De maximaal optredende ka
belkracht treedt op ter plaatse van de uiteinden 
van de ophangkabels en bedraagt ongeveer 
50 I O kN. De maximale neervvaartse vervorming 
van de constructie bedraagt 393 mm en dit is op 
het rechte eind tussen de steunpunten in. Dit is 
ten opzichte van de uitgangssituatie slechts 
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160 mm (393-233 = 160 mm) en dat is zeker ac
ceptabel gezien het verloop van de vervorming. De 
af stand tussen de minimaal optredende vervor
mingen op het rechte eind bedraagt 42 m en het 
verschil met de maximale vervorming is 64 mm. De 
doorbuiging bedraagt zo slechts ongeveer 1/600. 
De opwaartse vervorming bedraagt 266 mm bij 
belastinggeval 6 (E.G. en wind OW) en het ver
schil met de uitgangssituatie is 445 mm. Dit is aan
zienlijk meer, maar de doorbuiging bedraagt on
geveer 1/350 (= 137/48000) en dat valt zelfs binnen 
de eisen van de norm ten aanzien van 'normale' 
vormvaste bouwconstructies (u<l/250). 

HOOFDSTUK -- DEFINITIEF ONTWERP 

4.3 Montageprocedure 

De uitvoeringsaspecten bij dit ontwerp zijn niet 
diepgaand onderzocht, maar omdat de detaillering 
van de verbindingsmiddelen onder andere afhan
kelijk is van de montageprocedure, moeten hier
over we! reele beslissingen warden genomen. Na 
een literatuuronderzoek over vergelijkbare kabel
constructies, zijn de volgende uitgangspunten ge
formuleerd: 

- Ter besparing van kosten en montagetijd moe
ten zoveel mogelijk elementen geprefabriceerd 
warden; 

- Alie kabels warden op lengte op de bouwplaats 
aangeleverd. Dit betekent dat de kabels moeten 
warden voorgerekt en met een grate nauwkeu
righ eid moeten warden gcproduceerd, maar dit 
blijkt in de praktijk tegenwoordig haalbaar; 

- Er moeten zo min mogelijk vijzels warden ge
bruikt voor het aanspannnen van de construc
tie. Naast de kosten en de beschikbaarheid van 
het aantal gewenste vijzels, moet rekening ge
houden warden met de noodzaak van een uitge
breid besturingssysteem dat controle houdt over 
alle vijzels; 

PAGINA .... 

Voorgaande uitgangspunten hebben geleid tot de 
volgende montagevolgorde: 

1. In de fabriek warden alle kabelgietstukken en 
kabelk.lemmen aangebracht op de op lengte ge
rnaakte kabels. 

2. In situ warden op de betonnen ondergrond van 
de kunstijsbaan de dakspanten en de binnen
ring gemonteerd. 

3. In situ warden de ophangkabels aan de dak
spanten bevestigd. 

4. De pylonen warden rechtopstaand op de bok
ken (in de bocht) en de fundering (op het rech
te eind) geplaatst en tijdelijk afgesteund. 

5. Na het aanbrengen van de voortuien wordt de 
complete kabelconstructie met behulp van kra
nen omhooggetild en warden de uiteinden van 
de voortuien verbonden aan de pyloontoppen. 

6. De onderophangkabels warden verbonden met 
de bokken (in de bocht) en de fundering (op 
het rechte eind). 

7. Na het aanbrengen van de achtertuien warden 
deze op vier steunpunten tegelijk aangespan
nen, zodat met 8 vijzels de constructie in 3 
stappen altijd symmetrisch kan warden voorge
spannen. 

8. De gordingen warden tussen de dakspanten 
aangebracht. 

9. De dakplaten warden aan de gordingen beves
tigd en tot een waterdicht dakvlak gefelst. 
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4. 4 Detaillering 

Nu de constructie gedimensioneerd is, kunnen de 
details uitgewerkt warden. De grootte van de ver
bindingen hangt vooral af van de over te brengen 
krachten en de montagevolgorde van de construc
tie. Uitgangspunten bij de detaillering zijn dat 
weer zoveel mogelijk gelijke elementen gebruikt 
warden en dat de elegantie van de kabelconstructie 
niet negatief bei'nvloed wordt door de grafheid van 
de detaillering. De details zijn slechts globaal bere
kend en gedimensioneerd, zodat de dimensies van 
de hierander uitgewerkte details (figuur 4.4) niet 
meer dan een reeel beeld geven van wat er moge
li j k is bij een dergelijke kabelconstructie met rela
tief grate voorspankrachten. 

4.4.1 Dakvlak en dakspant 

Dakvlak (figuur 4.3): 
Het dakvlak mag ongei'soleerd uitgevoerd war
den (Bijlage B), maar het dakoppervlak moet 
wel een !age emissiecoefficient hebben ter ver
kleining van de kans op condensatie. Het dak
vlak tussen de dakspanten op het rechte eind is 
gekromd en beslaat in prajectie op het grandop
pervlak 18*6 m 2

• In de bocht is het vlak tussen 
de dakspanten conisch van vorm met een verlo
pende breedte van 3.77 m tot 7.54 m. De af
stand tussen de hangers van de dakspanten is 
arbitrair vastgesteld op 4.5 m, zodat desgewenst 
oak op die af stand van elkaar gordingen kun
nen warden aangebracht. 
In eerste instantie is bekeken of de dakvlakken 
tussen de dakspanten met een compleet gepre
fabriceerd dakelement opgevuld zouden kunnen 
warden, zodat gordingen niet nodig zijn. Van 
dat idee is afgestapt, omdat het verschil in ver-
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vorming van de dakspanten niet door de stijve 
dakelemenlen kan warden opgenomen en dus 
opgevangen moet warden in de voegen tussen 
die elementen. Ten gevolge van de grate vervor
mingen en de grate elementoppervlakte, zoo dit 
een moeilijke detaillering van de voegen en het 
draagsysteem van de dakelementen betekenen. 
Indien niet gezorgd wordt voor een voegcon
structie, kunnen de elementen samen een stijve 
schijf vormen en zodoende invloed uitoefenen 
op de krachtswerking van de constructie. Door 
die onbekende krachtwerking kunnen onbere
kende krachten optreden in de constructie, 
waardoor zich een onverwacht en dus onge
wenst bezwijkpatraon kan voordoen. 
Het is echter verstandiger om de dakspanten 
aan elkaar te verbinden door stijve gordingen, 
die clan relatief kleine en slappe dakplaten dra
gen, zodat de dakplaten niet meedoen in het 
hoofddraagsysteem van de kabelconstructie. De 
enige dakplaten die voldeden aan alle eisen met 
betrekking tot emissiefactor, vorm (gekromd 
en/of conisch) en overspanningslengte zijn de 
!<AL-ZIP aluminium felsbanen [Bijlage HJ. 
Voor het rechte eind zijn dit over de lengte ge
kramde U-vormige dakplaten van 333 mm 
breed met opgebogen randen van 65 mm hoog. 
De uiteinden van die randen warden na het 
plaatsen van de dakplaten met klein materieel 
regendicht en sluitend gefelst. De platen in de 
bocht zijn conisch met een verloop van 
314 mm tot 628 mm. De gekromde lengte van 
de plaat van ongeveer 18 m vormt geen belem
mering. Wei kan het zijn dat de gewenste 
meervelds-overspanning van 4.5 m per veld met 
deze platen net niet gehaald kan warden, maar 
dan zullen meer hangers in de dakspanten moe
ten warden toegevoegd, zodat oak meer gor
dingen kunnen warden geplaatst en steunpun
ten voor de dakplaten gecreeerd warden. 
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Het enige prableem van de dakplaten vormen 
de opleggingen. Het bestaande systeem is er 
namelijk op gebaseerd dat de platen met specia
le klippen van onderen warden gesteund. In dit 
geval kan dat niet en moeten de platen bij de 
felsrand warden beetgepakt. Volgens de fabri
kant is dat niet gebruikelijk, maar waarschijn
lijk oak niet onmogelijk. Met behulp van klem
men rand de f elsranden moeten de platen via 
een pendelstaafje verbonden warden met de 
gordingen, zodat de platen vrij kunnen vervor
men ten opzichte van de hoof ddraagconstruc
tie; 

- Gordingen: 
De gordingen op het rechte eind hebben een 
lengte van 6 m en warden om de 333 mm be
last door de dakplaten. De gordingen warden 
geschematiseerd als een Jigger op 2 steunpunten 
met een gelijkmatig verdeelde belasting en tij
dens het berekenen van het DO is gebleken dat 
oak gerekend moet warden op een normaal
kracht in de gording. De invloed hiervan is ge
ring en een rande buis met een doorsnede van 
219.1 mm en een wanddikte van 6.3 mm vol
doet [Bijlage G]; 

Dakknoop (figuur 4.5 en 4.6): 
Met de dakknoop wordt de knoop bedoeld, 
waar de gordingen aansluiten op de dakspanten 
en dit is het snijpunt van de hangers met de 
onderkabel van het dakspant. Vanwege het 
meewerken van de gordingen in de krachtswer
king van de constructie, is het belangrijk dat de 
gordingen min of meer centrisch aansluiten op 
de onderkabel van de dakspanten. Omdat zo
veel mogelijk gelijke elementen moeten warden 
toegepast, wordt de knoop zo ontworpen, dat 
deze gebruikt kan warden ter plaatse van elke 
hanger van het dakspant. 
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figuur 4. 

figuren 4.13 en 4.14 

Figuur 4.4: Doorsuede van de kapcollStntctie met de aauduidi11g vau de fig,w11m111111e1111g behorend bij de details 
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Dit betekent dat de knoop draaibaar moet zijn 
om de normaal van het vlak van het dakspant. 
Orn de knoop te fixeren op de onderkabel war
den, zoals gebruikelijk is bij kabelconstructies, 
twee gietstukken gebruikt die met voorspanbou
ten aan elkaar warden verbonden rand de ka
bel, zodat de voorspankracht de gietstukken 
tegen de kabel klemmen. De twee gietstukken 
te samen vormen dan oak de zogenaamde ka
belklem. Orn er voor te zorgen dat de knoop 
overal toepasbaar is op de paraboolvormige on
derkabel, is elk gietstuk voorzien van een as 
waarover een vormstuk kan draaien. Dit vorm
stuk is een gezette plaat, waarbij de delen in de 
richting loodrecht op het kabelspant een halve 
cirkelvorm hebben en met behulp van een bout 
de gordingen dragen. De uiteinden van de gor
dingen zijn voorzien van ellipsvormige platen 
am de ronde doorsnede te verjongen en zo het 
scharnierpunt te accentueren. 
De vormstukken aan beide zijden van de kabel
klemmen word en met bussen op af stand gehou
den van elkaar en verbonden door middel van 
voorspanbouten. Zodoende warden de door
gaande trek of drukkracht uit de gordingen om
geleid door de vormstukken en de verbindende 
voorspanbouten, zonder invloed uit te oefenen 
op de klemkracht van de kabelklemmen. De 
hangers van de dakspanten warden op de ui
teinden voorzien van zogenaamde aangegoten 
'closed spelter socket', waarmee de kabel schar
nierend met de vormstukken kan warden ver
bonden door middel van een as; 
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4.4.2 Ophangkabels 

- Eindopleggingen: 
Bij de dimensionering van de kabels [Bijlage G] 
is besloten om de ophangkabels dubbel uit te 
voeren, zodat de verbindingen kleiner kunnen 
zijn. Het kabelpaar moet echter wel als een sa
mengesteld geheel in de constructie werken en 
de uiteinden van de dakspanten moeten met 
simpele middelen op de samengestelde kabel 
aan te sluiten zijn. De afstand tussen beide ka
bels met een doorsnede van elk 80 mm mag 
daarom niet te groat zijn. Maatgevend voor die 
tussenmaat is de eindoplegging van de kabels. 
Met de gietstukken die normaal gesproken ge
bruikt warden als beeindiging voor kabelcon
structies (gaffels) is de tussenafstand veel te 
groat. Het toepassen van een kabel zou ook een 
slecht alternatief zijn, omdat de pyloontop op 
die manier in verhouding veel te groat zou war
den. Een oplossing is gevonden door het toepas
sen van in de handel beschikbare gietstukken, 
maar dit zijn cylinders in plaats van gaffels. De 
cylinders hebben een doorsnede van 225 mm 
en een lengte van 400 mm bij de gebruikte ka
bels. De tussenaf stand van de kabels kan zo
doende 240 mm bedragen en dit is een zeer 
bruikbare maat voor het maken van de verbin
ding met de dakspantkabels. 
Bij de opleggingen van de kabels warden de 
cylinders door middel van een sparing waardoor 
de kabel kan lopen achter een voldoende dikke 
staalplaat gehaakt. In de plaat zit tevens een 
sparing waarin een klein gedeelte van de cylin
der valt, zodat deze niet kan verschuiven als de 
kabels op spanning staan. De platen warden 
met behulp van moeren op uit de bok stekende 
stekken bevestigd; 
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- Ophangknoop (figuur 4.7): 
De ophangknoop is de verbinding tussen de 
dakspantkabels en de ophangkabels. Oak deze 
knoop moet op heel de ophangkabel gebruikt 
kunnen warden en dus moet de hoek tussen de 
ophangkabels en de dakspantkabel variabel 
zijn, terwijl de aansluiting toch centrisch blijft. 
Omdat de ophangkabels 240 mm boven elkaar 
liggen, zal het scharnierpunt met de dakkabel 
precies tussen de ophangkabels liggen en ge
vormd warden door een as waarover de verbin
ding kan draaien. Deze as moet met klemmen 
op de twee ophangkabels gefixeerd zijn. 
De verbinding tussen de ophangkabels wordt 
gevormd door 2 identieke klemmen die door 
middel van een voorspanbout M30 met elkaar 
verbonden warden. Een klem bestaat uit 2 on
derdelen, namelijk het klemhuis en de klem
plaat. Het klemhuis is een gietstuk waar in een 
half-cylindrische kom aan de bovenkant de 
ophangkabel kan warden ingelegd. Aan de on
derkant heeft het klemhuis een cilindrisch uit
stekend dee) heeft en door het hart van dat dee) 
bevindt zich een gat waarin de voorspanbout 
past. Een sparing onder de kom met een grotere 
diameter dan de voorspanbout biedt ruimte aan 
een moer om die bout mee vast te zetten. 
Orn de dakspantkabels met de klemhuizen te 
verbinden, wordt gebruik gemaakt van een ver
bindingsplaat (t=80 mm) waarin zich twee ga
ten bevinden. Deze plaat is nodig, omdat het 
gaff elvormige gietstuk op het einde van de dak
span tkabel niet de goede maat heeft om in een 
keer een verbinding te kunnen maken met de 
klemhuizen en dit is het gevolg van de gemini
maliseerde tussenaf stand van de ophangkabels 
(240 mm). Door het eerste gat van de plaat 
komt een as waarmee het gaff elgietstuk van de 
dakspantkabel bevestigd wordt. 
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Figuur4.5: Detaillering van de dakkuoop (open) 
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Figuur4.6: Detaillering van de dakknoop (dicht) 
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Figuur4.7: Detailleri11g van de oplia11gkuoop (die/it) 

PAGINA -~-



TU EINDHOVEN BOUWKUNDE VAKGROEP BKO 

In het tweede gat wordt van elke kant een 
klemhuis aangebracht, die met de voorspanbout 
aan elkaar warden verbonden. Samen vormen 
de 2 cylindervormige uitstekende delen van de 
klemhuizen clan de centrische as waarover de 
verbindingsplaat en het uiteinde van de dak
spantkabel kan draaien. De voorspanbout is 
nodig om een momentvaste verbindingen tus
sen de klemhuizen te verkrijgen. 
De nu een geheel vormende klemhuizen war
den tussen de ophangkabels aangebracht en 
met behulp van voorspanbouten warden de 
klemplaten over de kabels aangebracht, waar
door de verbinding gefixeerd is op de ophangka
bels. 

4.4.3 Steunconstructie 

Bok (figuur 4.8): 
De bok vormt de overgang tussen de kabelcon -
structie en de werkelijke fundering onder de 
grand ter plaatse van de steunpunten in de 
bocht. De steunpunten op het rechte eind zijn 
afwijkend, omdat daar de kabelconstructie verd
er naar buiten doorloopt. Om te laten zien dat 
de fundering enorme krachten te verwerken 
krijgt en dat de kabelconstructie boven de 
grand eindigt, is gekozen voor een betonnen 
bok met een zwaar uiterlijk. Door gebruik te 
maken van een driepoot komt de bok niet over 
als een dicht vlak en blijven zoveel mogelijk 
zichtlijnen bestaan. 
De driepoot komt voort uit de krachtswerking 
op de fundering. Naast een altijd aanwezige 
(maar niet altijd even grate) drukkracht uit de 
pyloon, wordt de top van de bok belast door 
een trekkracht in horizontale richting uit de 
onderophangkabels. Omdat deze krachten on
geveer 4.3 m boven de grand aangrijpen op de 
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bok, levert dit een groat moment op in de on
derliggende fundering. Daar zullen clan druk
palen en trekpalen <lit moment moeten opne
men en de spreiding van die krachten wordt al 
boven de grand ingeleid door de driepoot. De 
driepoot bestaat uit twee drukpoten aan de 
schaatsbaanzijde en een trekpoot aan de bui
tenzijde van de constructie. De paten kunnen 
geprefabriceerd warden en op de bouwplaats 
warden samengevoegd. De top van de bok 
vormt een geheel met de trekpoot, zodat de 
verbinding met de drukpoten geheel op druk 
wordt belast. Omdat het voor de kabelconstruc
tie van belang is dat de bok nauwkeurig ge
plaatst wordt, warden de poten met behulp van 
stelmoeren op stekken uit de fundering gesteld, 
waarna de poten ondersabeld warden; 

Pyloonvoet (figuur 4.9): 
De pyloonvoet staat op de top van de pyloon 
en bestaat uit drie onderdelen, namelijk de 
voetplaat, het scharnierpunt en het uiteinde 
van de pyloon. In verband met de montagepro
cedure en de pendelwerking van de pyloon, 
wordt de oplegging zo ontworpen dat deze in 
alle richtingen scharnierend is. Een kogelschar
nier komt hiervoor in aanmerking en dus wordt 
in het ontwerp ook werkelijk een stalen kogel 
als scharnierpunt gebruikt. De stalen voetplaat 
moet de kogel op zijn plaats houden en daar
voor zorgen drie rechtopstaande platen, die op 
een met boutverbindingen aan de bok bevestig
de staalplaat warden gelast. Het einde van de 
pyloon is ook opgebouwd uit drie met !assen 
verbonden staalplaten, waartussen de kogel 
zich bevindt. De verbinding is tengevoge van de 
altijd heersende druklaacht stabiel, maar kan 
eventueel geborgd warden met een buigslappe 
boutverbinding. 
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- Pyloontop (figuren 4.10 t/m 4.12): 
Aan het ontwerp van de pyloontop is veel aan
dacht besteed, omdat dit detail veel invloed 
heeft op de slankheid van de pyloon en de ele
gantie van de gehele constructie. Op de pyloon
top sluiten de voortui aan, dit is de verbinding 
tussen de bovenophangkabels en de top, en 
twee paar achtertuien die de verbinding met de 
fundering verzorgen. Alie tuien bestaan uit een 
paar kabels met een doorsnede van 80 mm en 
een tussenaf stand van 240 mm. De uiteinden 
van de kabel warden gevormd door aangegoten 
cylinders met een doorsnede van 225 mm en 
een lengte van 400 mm, omdat dit de meest 
compacte verbinding oplevert. Deze cylinders 
moeten de kabelkracht (trek) overdragen en dit 
kan alleen door de cylinders aan de voorkant, 
dit is de kant waar de kabel de cylinder in gaat, 
een steungevende constructie aan te brengen. 
Omdat alle tuien dezelfde geometrie hebben, 
kunnen ook de aansluitdetails met de pyloon 
hetzelfde zijn. De aansluiting zal scharnierend 
moeten zijn, omdat zo momenten in de pyloon 
kunnen warden voorkomen en deze opgevat 
mag warden als een pendelstaaf. 
Het uiteindelijke detail is met veel moeite tot 
stand gekomen, maar heef t we! een compact 
detail opgeleverd dat met eenvoudige onderde
len toch de enorme krachten kan overbrengen. 

Het detail bestaat naast de kabeluiteinden uit 6 
onderdelen, namelijk het cylinderhuis, de bui
tenplaat, de binnenplaat, 2 bussen, een as en 
een pyloonoor. Het cylinderhuis vormt de 
steunconstructie voor de twee kabeluiteinden 
en is een massief staallichaam, dat aan de voor
kant afgerond is en sparingen heeft ten behoeve 
van de binnen- en buitenplaat. Aan de boven en 
onderkant zijn er sparingen voor de kabeldoor
voer. 
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Figuur 4.9: Detaillering van de pyloonvoet (dicht) 
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Figuur 4.10: Detailleriug van de pylooutop ( opeu) 
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Figuur 4.11: Detaillering van de pyloontop (diclit) 
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Figuur 4.12: Montage van ltet pyloontop-detail 

PAGINA &11■ 



ii 

TU EINDHOVEN BOUWKUNDE VAKGROEP BKO 

De achterkant is ook voorzien van sparingen, 
waarin een gedeelte van de aan de kabels gego
ten cylinders kan vallen. Het cylinderhuis 
wordt gesteund door zogenaamde stalen trek
banden (doorsnede 30*90 mm2

), die gevormd 
worden door de buiten- en binnenplaat met 
respectievelijk 2 en 1 trek.band. Deze platen 
kunnen gemaakt worden uit voorgevormde 
vlakke platen door deze voor het warm vervor
men te voorzien van de benodigde uitsparingen. 
De platen werken samen door het aanbrengen 
van de bussen en deze bussen komen om de as, 
die de scharnierende verbinding vormt met het 
oar dat aan de pyloon wordt gelast. 

De montage van het detail verloopt als volgt 
(figuur 4.10): 
Ten eerste wordt het cylinderhuis in de bin
nenplaat aangebracht door het van bovenaf 
binnen de trekbanden te plaatsen en een kwart
slag te draaien. Ten tweede warden de aangego
ten kabelcylinders tussen de trekbanden van de 
buitenplaat doorgevoerd en in de sparingen van 
het cylinderhuis gebracht, waarbij de kabels 
door de sparingen aan boven- en onderzijde van 
het cylinderhuis !open. Na het aanschuiven van 
de buitenplaat tegen het cylinderhuis kunnen 
de bussen in de binnen- en buitenplaat ge
plaatst warden. Als laatste kan het geheel met 
de pyloontop verbonden warden met behulp 
van de as. Op het moment dat de verbinding op 
trek belast wordt, kunnen de onderdelen zich 
niet meer verplaatsen ten opzichte van elkaar. 
Orn verschuiven van de losse onderdelen tijdens 
de montage te voorkomen, kunnen de cylinders 
vastgezet warden met tegen de achterkant aan 
vallende bouten, die in het buitenhuis gedraaid 
kunnen warden; 
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- Achtertui-oplegging (figuren 4.i3 en 4.14): 
In verband met de montageprocedure moet de 
achtertui-oplegging zo ontworpen zijn, dat de 
kabellengte van de achtertui gevaricerd kan 
warden tijdens het bouwproces. Het probleem 
dat zich hierbij voordoet, is dat de tuien opge
bouwd zijn uit twee op kleine af stand van el
kaar liggende kabels, zodat het aanspannen van 
de kabels met vijzels wegens ruimtegebrek niet 
mogelijk is. Daarnaast zouden clan te veel vij
zel s nodig zijn voor het op spanning brengen 
van de kabelconstructie. 
De oplossing voor de achtertui-oplegging is ge
vonden door gebruik te maken van een hulp
constructie voor het aanspannen van de achter
tuien. Deze hulpconstructie wordt aangebracht 
op een massief stalen lichaam, dat weer uitspa
ringen heeft voor het plaatsvast steunen van de 
cylindrische aangegoten kabeleinden. Met be
hulp van vijzels wordt de hulpconstructie en 
daarmee ook de staalplaat en de op lengte zijn
de kabels richting achtertui-oplegging getrok
ken. Hiervoor zijn tijdelijk hulpkabels nodig, 
die met gaffels aan de buitenkant van de 
opleggings-as verbonden zijn, waarlangs de vij
zels zich naar beneden kunnen trek.ken. In de 
as zijn stalen staven aangebracht die voorzien 
zijn van schroefdraad en op het moment dat de 
staalplaat over deze staven valt, kunnen ringen 
en moeren worden aangebracht. De vijzels war

den zover naar beneden verplaatst, dat de py
loontop zich op de gewenste positie bevindt en 
na het aandraaien van de moeren kunnen dan 
de vijzels, de hulpkabels en de hulpconstructie 
verwijderd warden. Door gebruikrnaking van de 
hulpconstructie kan een compact opleggings
detail ontworpen worden, ondanks dat hier ter 
plaatse het aanspannen van de constructie moet 
plaatsvinden. 
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- Verbinding voortui met ophangkabels (figuur 
4.15): 
In principe lijkt dit detail sterk op de verbin
ding van de voor- en achtertuien met de py
loontop. Het cylinderblok kan clan ook hier 
gebruikt worden, omdat de ophangkabels ook 
uit twee kabels bestaan en aangegoten cylinders 
als uiteinden hebben. De drie kabelparen war

den via de cylinderblokken met elkaar verbon
den door middel van drie gelijke trekbanden die 
random de cylinderblokken !open. Het tegeng
aan van verschuivingen in de verbinding tijdens 
de montage fase kan tegengegaan warden door 
het gebruikmaken van spanbanden. Deze ban
den kunnen al verwijderd warden, zodra de 
voortuien verbonden zijn met de pyloontoppen, 
want dan zal er altijd een trekkracht heersen in 
de verbinding die alle elementen vanzelf op hun 
plaats houdt; 

Nu de belangrijkste details uitgewerkt zijn, kan een 
zeer reeel beeld gegeven warden van het definitieve 
ontwerp voor de overkapping van de kunstijsbaan 
in Eindhoven (figuren 4.16 t/m 4.22). 
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Figuur 4.13: Detailleri11g van de acltterlui-opleggi.ug (open) 
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Figuur 4.14: Detaillering van de aclttertui-opleggi,11g (dicht) 
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Figuur 4.15: Detailleri11g va11 de verbi11di11g van de vo01tui met de oplumgkabels 
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Figuur 4.16: Detaillering van de verbinding van de boven- m 011derdakspa11tkabel 
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Figuur 4.17: De beleveuis va11 ltet defi11ief 011we,p bij amtkomst op ltet schaatscomplex i11 Ei11dlwve11 
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Figuur 4.18: Isomeflie van ltet definitief ontwe1p in zij11 directe omgeving 
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Figuur 4.19: Het definitief ontwerp iu 'vogelperspectief 
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Figuur 4.20: Doorgaug tusseu de overkappi11g vau de 400 m kullStijsbarm en de eve11emeute11hal 
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Figuur 4.21: Zicltt vauuit de jwy-toreu op de baa11 
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Figuur 4.22: Overzicht Vllll de beleveuis 011der de overkappi11g op het recltte eilld 
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Conclusies 

PAGINA ■:tc■ 



ONTWERP VAN EEN OVERKAPPING VOOR DE IHIIII METER KUNSTIJSBAAN IN EINDl !OVEN 

5 Conclusies 

In <lit korte hoofdstuk warden conclusies getrak
ken over het afstudeerpraject en dan met name 
over het eindresultaat. Voordat de uiteindelijke 
vorm van de overkapping bekend was, heeft echter 
een uitgebreid ontwerppraces plaatsgevonden en 
dat mag niet uit het oog verloren warden. 

De conclusies luiden als volgt: 

- Aan de doelstelling van <lit afstudeerpraject is 
geheel voldaan. Het ontwerp van een overkap
ping voor de 400 meter kunstijsbaan in Eindho
ven is berekend, gedimensioneerd en gedetail
leerd. Ook zijn de bouwfysische- en uitvoerings
technische aspecten bekeken, met uitzondering 
van de windhinder, het belichtingsniveau en het 
geluidsniveau op de schaatsbaan; 

De maximale kabelkrachten (5010 kN) zijn 
beheersbaar, evenals de vervormingen van de 
overkapping. Dit komt door het grate voorspan
niveau van de constructie. Dit leidt echter oak 
tot zeer grate krachten in de fundering onder de 
grand. Hoewel <lit in het kader van <lit afstu
deerpraject niet is uitgewerkt, is het we! van 
belang om hier bij stil te staan, omdat het in 
praktijksituaties grate prablemen kan veraorza
ken; 

- Door uit te gaan van de gewenste vorm van de 
constructie onder bepaalde omstandigheden, 
kunnen met eenvoudige handberekeningen de 
maatgevende constructieve eigenschappen 
(maximale kabelkrachten en vervormingen) van 
de toch complexe kabelconstructie goed afge
schat warden tijdens het ontwerppraces. Op 

PAGINA ■:f■ 

deze manier is het dus mogelijk om met de 
hand de globale vorm van de constructie vast te 
stellen; 

- Voor het werkelijke gedrag en de dimensione
ring van het complexe definitieve on twerp moet 
gebruik gemaakt warden van 3D-rekenpakket
ten. Het is noodzakelijk om inzicht te hebben 
in de achtergranden van het aangewende reken
pakket om het model correct in te voeren en de 
uitkomsten van de berekeningen op hun juist
heid te kunnen toetsen. Bij kabelconstructies 
zijn hierbij het geometrisch niet-lineaire gedrag 
en de stress-stiffening van belang; 

- De detaillering van deze kabelconstructie be
vindt zich vanwege de lange krachtwegen en de 
daarbij optredende krachten qua compactheid 
op de grens van de mogelijkheden. Dit uit zich 
vooral in de verbindingsmiddelen, omdat deze 
niet zoals de kabels uit zeer hoogvvaardige staal 
zijn gefabriceerd; 

- Naast de constructieve aspecten spelen de ande
re bouwkundige disciplines, zoals houwfysica en 
uitvoering, een belangrijke rol bij de totstand
koming van het definitieve ont\verp. Daarom is 
het belangrijk 0111 deze aspecten al in een vroeg 
stadium bij het ontwerpproces te betrekken om 
tot een goed resultaat te komen. 
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A. I Soortgelijke constructies 

A. I . I Inleiding 

In deze bijlage warden de overkappingen van twee 
recent gerealiseerde schaatsbaanoverkappingen 
met open middengebied bespraken om enig idee te 
krijgen van de mogelijkheden en te verwachten 
prablemen bij deze ontwerpopgave. 

A.1.2 De Uithof, Den Haag 

Boven de oorsprankelijk onoverdekte kunstijsbaan 
en de omliggende tribunes is een ovaalvormige 
overkapping gerealiseerd van 212 *99 m2 met een 
opening van 144*30 nl. In de opening zijn op 
dakhoogte windschermen aangebracht ter voorko
ming van windhinder op de baan (figuren A. l t/m 
A.3). 
De hoofddraagconstructie bestaat uit twee concen
trische ovalen, gevormd door ruimtelijke driehoeki
ge elementen, langs de buitenkant van de tribune 
en de binnenkant van de baan in het middenge
bied. Deze elementen warden ondersteund door 
kolommen, aan de buitenkant van de tribune 
h.o.h. 25,20 m en aan de binnenkant van de baan 
h.o.h. 37,80 m en dragen vlakke vakwerkliggers 
h.o.h. 12,60 m met een overspanning van 29,0 m. 
Deze overspanning wordt weer verdeeld door gor
dingen h.o.h. 2,70 m. 
De dakconstructie wordt afgedicht met ongei"soleer
de geprafileerde staalplaten, die geconserveerd zijn 
met een Alu-zink legering. De gevel bestaat uit 
wandplaten tegen stalen kolommen, die uitkragen 
vanaf de bovenzijde van de tribune. De ruimte tus
sen de bovenkant van de gevel en het dak is afge
dicht met half doorlatend gaas tegen windhinder 
(figuur A.4). 

BIJLAGE -- SOORTGELIJKE CONSTRUCTIES 

A.1.3 De Scheg, Deventer 

Het oorsprankelijke ont,verp voor de ovcrkapping 
van de kunstijsbaan bevatte gebogen houten gela
mineerde Jiggers uit een stuk, die aan de binnenzij
de van de ijsbaan vrij uitkraagden (figuur A.5). 
De Jiggers zouden rusten op stabiele betonkolom
men en verankerd met trek/drukstaven aan het 
doorstekende dee! van de Jiggers aan de buitenzij
de van de baan. Om financiele redenen is deze 
constructiemethode eruit bezuinigd. In de gereali
seerde constructie zijn de trek/drukstaven aan de 
buitenkant van de baan vervangen door druk/-trek
staven aan de binnenkant van de baan in het mid
dengebied. Hierdoor is de vaart uit de overkapping 
en hebben de toegevoegde kolommen consequen
ties voor het zicht op de baan. Het dak volgt de 
golfbeweging van de 'wave' die het publiek maakt 
en de grate golf op het rechte eind en de kleinere 
golven in de bocht komen ook overeen met de 
schaatsbeweging: lange slagen op het rechte eind 
en korte slagen in de bocht. 
De hoofddraagconstructie bestaat dus uit gebogen 
houten gelamineerde Jiggers, opgelegd op massieve 
betonnen kolommen aan de buitenzijde van de 
tribune en slanke stalen kolommen aan de binnen
zijde van de baan in het middengebied. De houten 
gelamineerde gordingen dragen de geprafileerde 
stalen dakplaten. 

A. 1.4 Evaluatie 

Hierna volgen naar aanleiding van de geevalueerde 
reeds bestaande schaatsbaanoverkappingen aan
dachtspunten die voor het ontwerp van een over
kapping voor de 400 m kunstijsbaan in Eindhoven 
van belang zijn: 
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- Zowel bij De Uithof als bij De Scheg is om con
structieve redenen gebruik gemaakt van kolom
men in het middengebied, hoewel dit het zicht 
van buitenaf op de baan ongunstig be1nvloed; 

- Bij De Uithof is gebruik gemaakt van een zoge
naamde megaconstructie, grate doorgaande ele
men ten met grate overspanningen, terwijl de 
overkapping van De Scheg opgebouwd is uit 
lineair (op het rechte eind) en radiaal (in de 
bocht) gerepeteerde portalen; 

- Windhinder moet bij De Uithof voorkomen 
warden door de in het middengebied op dak
hoogte aangebrachte windschermen in combi
natie met half doorlatend gaas tussen de gevele
lementen en het dak. Bij De Scheg is er ruimte 
gelaten tussen het dak en de gevel, maar zijn er 
verder geen zichtbare voorzieningen getraffen; 

De organisch vormgegeven dakconstructie van 
De Scheg geef t een levendiger beeld clan de 
vlakke dakconstructie van De Uithof, maar de 
laatste heeft als voordeel dat veel gelijke ele
menten kunnen worden toegepast en dit heeft 
gunstige gevolgen voor de bouwkosten en de 
uitvoering van het werk. 
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B.l Inleiding 

Het doe! van <lit onderzoek is het vinden van een 
situatie waarbij de koellast van het ijs zo klein mo
gelijk is en daarbij de kans op het ontstaan van 
condenswater tegen de onderkant van de overkap
ping nihil. 

De bouwfysische aspecten die hierbij een rol spe
len zijn al vernoemd in de inleiding van hoofdstuk 
2.4 van <lit afstudeerverslag. 

Voor de duidelijkheid wordt voor de verschillende 
onderdelen van de warmtebalans eerst een teken
afspraak gemaakt (figuur B. l ): 

+ warmtestroom naar het beschouwde vlak, 
dus in; 
warmtestroom van het beschouwde vlak 
af, dus uit. 

opperv/ak 

Figum· B. I: Tekeuafspmak 
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B.2 W armtebalans van het 
ijsoppervlak 

B.2.1 Opbouw warmtebalans 

De punten genoemd in bovenstaande inleiding van 
hoof dstuk 3 zijn van invloed op de con di tie van 
het ijsoppervlak en op de koellast. Een combinatie 
van deze factoren veroorzaakt een warmtestroming 
tussen het ijsoppervlak en de omgeving (bijv. dak 
of atmosfeer). Vindt de warmtestroming naar het 
ijs toe, clan moet het ijs gekoeld warden om in goe
de schaatsconditie te blijven. De warmte-uitwisse
ling met de omgeving is weer te geven in een 
wanntebalans van het ijsoppervlak en deze is af
hankelijk van de volgende factoren: 

- dynamische factoren: 

- buitenklimaat: - zonbelasting; 

- het publiek*: 

- buitentemperatuur; 
- luchtvochtigheid; 
- windsnelheid; 
- neerslag*; 
- bewolkingsgraaJ; 

- mcchanischc belasting; 
- warmtc uitstraling; 
- kunstmatige wind: 
(vooral in bochten bij mara
thonschaatscn, waarbij grate 
groepcn mc11sc11 snd achter 
elkaar schaatsen); 

- ijsvcrzorging*: - dwcilcn; 
- schaven; 
- temperatuur koelleidingen. 

AFSTUDEERPROJECT VAN M.R.C. VAN DER HEl[DE 

- statische factoren: 

- opbouw ijsbaanvloer (a.a. isolatie)*; 
- bodemgesteldheid en grondwaterstand*; 
- situering ijsbaan: - geografische Jigging; 

- orientatie; 
- warmtebelasting door verlichting. 

De factoren die gemerkt zijn met * warden buiten 
beschouwing gelaten, omdat deze een te verwaarlo
zen invloed hebben op de warmtebalans, of omdat 
deze niet veranderen in de situatie met of zonder 
dak boven de baan. Dit zijn dus: 

Opbouw ijsbaanvloer en de bodemgesteldheid: 
Warmte-uitwisseling tussen ijs en bodem vindt 
plaats d.m.v. geleiding. Door het gelijk blijven 
van de koelvloerconstructie en de temperatuur 
van het ijs zal de warmtestroming niet verande
ren na het aanbrengen van een dak. Het heef t 
dus oak weinig zin om deze vorm van warmte
transport mee te nemen in het vergelijken van 
de bouwfysische situatie voor en na het gedeel
telijk overkappen van de kunstijsbaan. 

Publieksbelasting: 
Publicksbelasting bestaat uit een toename van 
de convectieve ·warmtestroom die veroorzaakt 
wordt door de beweging van een groep schaat
sers, een mechanische wrijving tussen de 
schaatsen en het ijs, de warmte-uitstraling van 
de acticve lichamen naar het ijs en de atmosfe
rische straling naar het ijs die wordt tegen-ge
houden door de schaatsers. Deze warmtestro
mcn zullcn ten cerste niet veel veranderen door 
het aanbrengen van een dak boven de kunstijs
baan, hoogstens dat het aantal schaatsende be
zoekers van de baan toeneemt, en ten tweede is 
deze warmte-uitwisseling verwaarloosbaar klein 
ten opzichte van de overige warmtebelastingen. 



TU EINDHOVEN BOUWKUNDE VAKGROEP BKO 

I J sverzorging: 
Orn het ijs in goede conditie te houden is het 
tijdig schaven en dweilen van de baan noodza
kelijk. I-let ijsoppervlak van de schaatsbaan 
heeft namelijk te lijden onder de mechanische 

belasting van de schaatsen en de rijpaangraei. 
De schaatsen maken graeven in het oppervlak 
en de rijpaanslag geeft een brasse toplaag van 
het ijsoppervlak en beide gevolgen zijn niet 
prettig voor de schaatsers die een gladde baan 
prefereren. Voor het dweilen wordt \Valer ge
bruikt met een zodanige warmtecapaciteit dat 
het schraapsel en de toplaag van het ijs kunnen 
smelten, zodat <lit in de schaatsgroeven of 
scheuren loopt en na het aanvriezen weer een 
glad ijsoppervlak geeft. Dit aanvriezen mag niet 
te snel gebeuren. want clan bestaat er kans op 
rijpkristallen en luchtinsluitingen die weer een 
bras oppervlak tot gevolg hebben. De warmte
stroom die optreedt tijdens het dweilen en 
schrapen is net als de publieksbelasting 
verwaarloosbaar klein. Dit komt omdat de 
toplaag van het ijs nooit boven de 0°C zal uit
komen en aangezien het ijs zelf ongeveer -3°C 
tot -4°C is, treedt er maar een heel kleine warm
testroom op die tevens slechts van korte duur 
is. Oak hier zal het aanbrengen van een dak 
boven de baan geen gevolgen hebben voor de 
grootte van de optredende warmtestroom t.g.v. 
het dweilen. 

De overige factoren hebben invloed op twee 
warmtetransportmechanismen, te weten convectie 
en straling. Omdat de totale inkomende warmte
stroom gelijk moet zijn aan de uitgaande, waarbij 
wordt uitgegaan van stationair warmtetransport 
zonder temperatuursveranderingen door smelten 
en weer aanvriezen van het ijs, is de energie- of 
warmtebalans van een kunstijsbaanvloer als volgt 
te schrijven: 

RIJLAGE ■:■ BOUWFYSISCH ONDERZOEK 

C2.ronvectje + Qtraling + Qrndmad,ine = 0 

waarin: 

Qom•i:-ctie 

Qtraling 

~ind 

~on + ~itstraling + Qverlichting 

B.2.2 Convectieve warmteoverdracht 

Convectieve warmteoverdracht vindt plaats tussen 
stromende lucht en een oppervlak, in dit geval de 
ijsvloer. Naast de warmteoverdrachtscoefficient ac 
is de grootte van de warmteuitwisseling afhankelijk 
van het temperatuursverschil tussen het oppervlak 
en de langsstromende lucht. 

De warmteoverdrachtscoefficient ac is afhankelijk 
van de windsnelheid. Hoe hoger de windsnelheid, 
hoe groter ac. Een grate ~ heeft een grate warm
testroom van de lucht naar het ijsoppervlak tot 
gevolg en dit betekent een grotere koellast voor de 
koelmachine. I-let is met het oog op de convectieve 
warmte-overdracht dus verstandig om de windsnel
heid over de kunstijsbaan zo klein mogelijk te hou
den. 

nabij UV 
I 

vacuum UV lver uvj t jzichtbaarl nabij infrarood 

I I I I I I 
0, 1 0,2 0,3 0,4 0.76 1 

B.2.3 Straling 

Straling is een proces waarbij energie wordt overge
dragen door electromagnetische golven, zonder 
tussenkomst van enige materie. Het spectrum van 
de electomagnetische straling wordt weergegeven 
in figuur B.2. 
Ieder lichaam met een temperatuur boven het ab
solute nulpunt van O Kelvin straalt warmte uit. 
Deze straling is verdeeld over verschillende golf
lengten en hangt af van de temperatuur van het 
lichaam en de oppervlaktestructuur. De stralingsin
tensiteit is niet gelijk voor elke golflengte en een 
voorbeeld van een stralingsspectrum volgens de 
wet van Planck, <lit is het verband tussen stralings
intensiteit en golflengte van een ideaal stalend op
pervlak, wordt gegeven in figuur B.3. Een ideaal 
stralend oppervlak wordt een zwarte straler ge
noemd en <lit betekent dat de absortiefactor a= 1. 
Bij dezelfde golflengte is volgens Kirchhoff oak de 
emissiefactor E= 1. 

I 
10 

I ver IR 

I I 
25 10oµm 

Her spectrum van de elektromagnetische strafing (UV= ultraviolet, IR = infrarood) 

Figuw· B.2: Spectmm van de electromag11etische stmli11g 
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Figuur B.3: 
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Voorbeeld van een 
strali,igsspectrnm 

De stralingsintensiteit van een niet-ideale straler 
wordt in rekening gebracht door een emissiefactor 
(en dus absorbtiefactor) kleiner dan 1. De totale 
warmtestroom door straling van een lichaam kan 
dan berekend warden volgens de wet van Stefan 
Boltzmann: 

Voor de kunstijsbaan zonder dak zijn de inkomen
de kortgolvige zonnestraling en de langgolvige stra
lingsuitwisseling met de atmosfeer van belang. De 
zonnestraling kan direct plaatsvinden of diff uus na 
verstrooiing in de atmosfeer. Deze kortgolvige stra
ling wordt clan voor een dee! door het ijs gereflec
teerd en het andere dee! wordt geabsorbeerd. Verd
er vindt er dus een langgolvige stralingsuitwisseling 
plaats tussen de geemitteerde ijsbaanstraling en de 
tegenstraling van de atmosfeer en dit wordt de net
to stralingsuitwisseling genoemd (Qj,,atm). 
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Grafisch is <lit weergegeven in figuur B.4. 

~ ~ ijsopperv/ak 

Figuur B.4: W anntestromen iu de situatie 
zonder dak 

Geabsorbeerde zonnestraling 

De belangrijkste straling die overdag van invlocd is 
op de warmtebalans van de kunstijsbaan is de zon
nestraling, bestaande uit een direct (E) en een dif
fuus dee! (D). Van de totale inkomende zonnestra
ling wordt een gedeelte gereflecteerd en een dee! 
geabsorbeerd. Het gereflecteerde dee! wordt in re
kening gebracht door het albedo van het ijs (aij,) en 
het geabsorbcerde dee! wordt gelijkgesteld aan het 
overblijvende dee! ((iis = 1- aiis = 0,55). 

Overdag: 
's Nachts: 

waarin: 

Ek= (1-f,) E siny + fh D 
Ek = 0 , zodat ~ = 0 

(ii• absorptiecoefficient van hct ijsoppervlak 
voor kortgolvige straling [-] 

Ek globale zonnestraling [W/m2
] 

f, schadmvfactor; indien hele kunstijsbaan 
in schaduw ligt, geldt f, = 1 [-] 

E irradiantie van directe zonnestraling 
[W/1112

] 
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y zonshoogte [0
] 

f h hemelfactor; indien de gehele hemelkoe
pel zichtbaar is, geldt fh = 1 [-] 

D irradiantie voor diffuse straling [W/m2
] 

A oppervlak [ m2
] 

Netto stralingsuitwisseling 

Als lichaam emiteert het ijsoppervlak langgolvige 
straling. Een gedeelte daarvan wordt door het dak 
of de atmosfeer geabsorbeerd. Bij een heldere he
mel vindt een wanntestroom plaats van het ijs naar 
de atmosfeer. De geemitteerde ijsbaanstraling is 
grater naarmate de temperatuur van het ijs hoger 
is, de hemel helderder en de luchtvochtigheid klei
ner. Een wolkendek is meestal lager gelegen in de 
minder koude lagen van de atmosf eer en er kan 
zelf s een warmtestroom naar het ijs toe ontstaan 
als de wolken warmer zijn clan het ijs. 

~eCmitteerde ijsbaanstraling = ~.ijs = - Eijs O Tijs 4 A 

waarin: 
Eij, emissiefactor van het ijs voor langgolvige 

straling, E1 = 0,966 [-] 
o constante van Boltzman, o = 5,67. 10·8 

[W/m2K4
] 

Gezien vanaf het ijsoppervlak bestaat de tegenstra
ling voor een dee! uit de atmosferische straling (de
ze is hoger bij aanwezigheid van bewolking) en 
voor een dee! uit de straling van het dakoppervlak. 

Q.,atm= hatm (5,43 10"13 Tlucht6 + 61,3 N) A 

waarin: 



-,I 

TU EINDHOVEN BOUWKUNDE VAKGROEP BKO 

h.trn zichtfactor van de atmosfeer, gezien van
af het ijsoppervlak [-] 

N bewolkingsgraad, N=O bij heldere hemel 
en N = I bij bewolkte hemel [-] 

hdak zichtfactor van het dak, gezien vanaf het 
ijsoppervlak [-] 

Edak emissiefactor van het dakoppervlak [ •] 

De netto stralingsuitwisseling is nu niet het ver
schil tussen de geemiteerde ijsbaanstraling en de 
tegenstraling van hetzij de atmosfeer, hetzij het 
dale Dit komt door het feit dat niet alleen de 
rechtstreekse aanstraling een rol speelt, maar oak 
de (meervoudige) reflecties tussen de oppervlak
ken. Indien namelijk bijvoorbeeld oppervlak i stra
ling emiteert, zal dit door oppervlak j voor een dee! 
warden geabsorbeerd en voor een dee! warden ge
reflecteerd. Van dat gereflecteerde dee! wordt door 
oppervlak i weer een gedeelte geabsorbeerd en een 
ander dee! gereflecteerd naar vlak j, enzovoort. 

De langgolvige stralingsuitwisseling tussen twee 
oppervlakken i en j met verschillende temperatu
ren T1 en i; is we! te omschrijven als het volgende 
netto warmtetransport: 

waarin: 
A, oppervlak van vlak i 
€ 1 emissiecoefficient van vlak i 
Ei emissiecoefficient van vlak j 
tt,1i uitwisselingsfactor of zichtfactor 
o constante van Boltzmann, 

0 = 5,67.10"8 

temperatuur van vlak i 
temperatuur van vlak j 

[W/m2K4
] 

[K] 
[K] 

De netto langgolvige stralingsuitwisseling tussen de 
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ijsbaan (of een ander oppervlak) en de atmosfeer is 
oak op bovenstaande manier te berekenen. Dan 
moet we! de emissiefactor van de atmosfeer bekend 
zijn en deze is te berekenen door de fonnule die de 
tegenstraling van de atmosfeer beschrijft gelijk te 
stellen aan de langgolvige straling van een lichaam 
met een temperatuur hoger dan het absolute nul
punt (Stefan Boltzmann): 

of 

dus: 

€,trn = ( 5 ,43 10· I 3 Tluch,6 + 61,3 N) / ( 0 Tlucl,,4) [ ·] 
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B.2.4 Variabelen in de warmtebalans 
van de ijsvloer 

Met behulp van het opstellen van warmtebalansen 
voor het ijsoppervlak wordt getracht een oordeel te 
vellen over drie verschillende situaties, te weten de 
oude situatie zonder dak, een situatie met een niet 
gei"soleerd dak en een situatie met een gei"soleerd 
dak. In de situatie met een gei"soleerd dak kan de 
onderkant van het dak een andere temperatuur 
aannemen dan de bovenkant, terwijl het ongei"so
leerde dak over al dezelf de temperatuur heeft. Deze 
temperatuur kan bepalend zijn voor het ontstaan 
van condens en de grootte van de koellast. Er 
wordt overigens aangenomen dat er bij het gei"so
leerde dak geen warmte-uitwisseling plaatsvindt 
tussen de boven- en onderkant van het dak. 
Het doe! van dit onderzoek is het vinden van een 
situatie waarbij de kans op het optreden van con
densatie tegen de onderkant van het dak heel klein 
is en tevens de totale koellast van het ijs klein is. 
Condensvorming kan namelijk inhouden dat er 
druppels van de dakconstructie op de baan vallen 
en hinderlijk vastvriezen, de dakconstructie aan
getast wordt door corrosie en/of een grotere mate 
van vervuiling optreedt tegen de onderkant van het 
dakvlak. Orn een indruk te krijgen van de variatie 
in koellast over een heel seizoen voor de verschil
lende situaties zijn drie specifieke dagen bekeken. 
Ten eerste is dat I oktober, het begin van het sei
zoen, ten tweede I januari, midden in het seizoen 
en tenslotte I april, het einde van het schaatssei
zoen. Per <lag zijn de middag en avond bekeken, 
omdat de zonnestraling per dagdeel natuurlijk nag
al verschilt. Van de specifieke dagen zijn de gemid
delden genomen ter bepaling van het verschil in de 
totale koellast over een seizoen ten opzichte van 
de huidige situatie zonder dak. Natuurlijk is dit 
een grove benadering, maar als indicatie kan deze 
benadering in de ontwerpfase voldoen. 
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Naast de dagen, de dagdelen en de verschillende 
situaties zonder of met al clan niet gei'soleerde 
overkapping, zijn de volgende factoren in de warm
tebalans gevarieerd: 

- bewolking: 

De bewolkingsgraad heeft een grate invloed op 
de direct inkomende kortgolvige zonnestraling 
en de langgolvige stralingsuitwisseling van de 
ijsvloer of de bovenkant van het dak met de 
atmosfeer; 

- windsnelheid: 

De gemiddeld optredende windsnelheid in het 
schaatsseizoen is ongeveer 5 m/s. Door diffuse 
obstakels rond de baan kan de windsnelheid 
over heel de baan gehalveerd worden en meer 
gelijkmatig verdeeld. Diffuse obstakels zijn bij
voorbeeld bomen en struiken of half doorlaten
de ( doek)-constructies. Deze obstakels zorgen 
ervoor dat de gemiddelde windsnelheid over 
een af stand van ongeveer vijf keer de hoogte 
van het obstakel drastisch daalt en ten gevolge 
van het diffuse karakter geen v,ervelingen ver
oorzaakt zoals achter een dicht windscherm het 
geval is. Het verlagen van de gemiddelde wind
snelheid heeft vooral invloed op de convectieve 
warmteoverdracht tussen de lucht en het ijs of 
het dak. Naast de gemiddelde windsnelheid van 
5 m/s zal clan ook een situatie met 3 m/s beke
ken worden; 

- emissiecoefficient van het dale 

De emissiecoefficient, die volgens Kirchoff bij 
dezelfde golflengte gelijk is aan de absorptieco-
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efficient, is af11ankelijk van de golflengte van de 
straling en heeft beduidende invloed op de 
warmte-uitstraling van een bepaald oppervlak. 
Een !age emissiecoefficient van de onderkant 
van het dak zal er voor zorgen dat de geemit
teerde warmtestraling van het dak kleiner is dus 
een kleinere warmtestroom naar het koudere 
ijsoppervlak ontstaat, zodat de temperatuur van 
het dak hoger zal blijven. Dit heeft dus een 
gunstig effect op het beperken van de kans op 
condensvorming tegen de constructie. De 
warmtebalans wordt berekend met een emissie
coefficient die voor de meeste bouwmaterialen 
geldt, 1,=0,9, en om het verschil aan te duiden 
met een lagere maar in de praktijk haalbare 
emissiecoefficient, 1>=0,5 , behorend bij een ver
zinkte staalplaat. 
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B.3 Condensatie 

Zoals al in de inleiding vermeld wordt, treedt con
densatie op indien de oppervlaktetemperatuur van 
de onderzijde van de overkapping lager is dan de 
dauwpuntstemperatuur van de buitenlucht. De 
dampstroomdichtheid is evenredig met het verschil 
in waterdampgehalte of waterdampdruk bij het 
dakoppervlak en van de lucht onder het dakopper
vlak. De massastroom van de waterdamp kan war
den weergegeven door G: 

[kgls] 

waarin: 
PP = (4,2 + 3,2 U) 10·8 [s/m] 
U gemiddelde windsnelheid [ m/s] 
p; dampdruk van de lucht [Pa] 
p,; maximale dampdruk bij oppervlakte [Pa] 

De verzadigingsdrukken van waterdamp zijn af
hankelijk van de temperatuur van de lucht en de 
temperatuur van de onderzijde van het dak. De 
verzadigingsdruk is af te lezen in tabel B. l. 
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Tabel B.l 

Verzadigingsdruk van waterdamp Pat (Pa) en maximaal water-
dampgehalte x..1 in g per kg droge lucht 

e (OC) Pat (Pa) x..r (g/kg) e (OC) Par (Pa) x..r (g/kg) 

-20 103 0,63 12 1.403 8,75 

-19 114 0,70 13 1.498 9,35 

-18 125 0,77 14 1.599 9,97 

-17 137 0,85 15 1.706 10,6 

-16 150 0,93 16 1.818 11,4 
-15 165 1,01 17 1.938 12,1 

-14 181 1,11 18 2.065 12,9 

-13 198 1,22 19 2.197 13,8 

-12 217 1,34 20 2.340 14,7 

-11 237 1,46 21 2.487 15,6 

-10 260 1,60 22 2.645 16,6 

-9 284 1,75 23 2.810 17,7 

-8 310 1,91 24 2.985 18,8 

-7 338 2,08 25 3.169 20,0 

-6 368 2,27 26 3.362 21,4 

- 5 401 2,47 27 3566 22,6 

-4 437 2,69 28 3.781 24,0 

-3 476 2,94 29 4.006 25,6 

-2 517 3,19 30 4.244 27,2 

- 1 562 3,47 31 4.491 28,8 

0 611 3,78 32 4.753 30,6 

1 657 4,07 33 5.029 32,5 

2 705 4,37 34 5318 34,4 

3 759 4,70 35 5.621 36,6 

4 813 5,03 36 5.940 38,8 

5 872 5,40 37 6.274 41,1 

6 935 5,79 38 6.624 43,5 

7 1.002 6,21 39 6.991 46,0 

8 1.073 6,65 40 7372 48,8 

9 1.148 7,13 45 9.590 65,0 

10 1.228 7,63 50 12342 86,3 
11 1313 8,15 
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B.4 Berekeningen 

B.4.1 Berekeningswijze 

Orn de koellast van de ijsbaan te bepalen, of beter 
gezegd om het verschil in koellast tussen de ver
schillende situaties te bepalen, moet de warmteba
lans van de ijsvloer bepaald worden. Een van de 
gegevens die nodig is om de warmte-uitwisseling 
met de overkapping te berekenen, is de oppervlak
tetemperatuur van de onderkant van het dak. Deze 
is echter afhankelijk van bijna dezelfde factoren als 
de warmtebalans van de ijsvloer en dus niet een
voudig te bepalen of te schatten. 
Orn de daktemperatuur te berekenen, kan ook een 
warmtebalans opgesteld worden voor het dakvlak. 
Hiervoor zijn we! alle benodigde gegevens bekend, 
indien wordt uitgegaan van een gelijkblijvende ijs
oppervlaktetemperatuur van -4°C. Het verschil met 
de warmtebalans voor de ijsvloer is dater, naast de 
variabele daktemperatuur, geen tweede variabele is 
voor de warmtestroom veroorzaakt door de koel
machine (Qoe1). De aldus berekende daktempera
tuur kan nu warden ingevuld in de warmtebalans 
van het ijsoppervlak en daannee kan clan weer de 
benodigde koellast berekend worden 0111 het ijs 
inderdaad op -4°C te houden. 

B.4.2 Resultaten 

Voor de drie situaties, geen dak, niet gei'soleerd 
dak en gei'soleerd dak, worden eerst de gehanteer
de formules ter bepaling van de koellast getoond, 
waarna in tabellen (tabel B.2 t/m B.6) de bereken
de waarden te zien zijn. In tabel B. 7 worden de 
belangrijkste waarden clan op een rijtje gezet en is 
een vergelijking tussen de drie verschillende situa
ties mogelijk. 
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Situatie I: Geen dak 

Fonnules ter bepaling van Oi"'e1 (koellast per nl): 

Qoel = Q + Qj,.atm + Q,verl + Q 
(warmtebalans van het ijs) 

Q = ac (Tlucht - Tijs ) [W/nl] 
(gedwongen convectieve warmtestroom) 

waarin: 
ac = 5,6 + 4 U [W/nlK] 
(benadering volgens H1rgess voor platte gladde 
oppervlakken, \Vaarbij U de gemiddelde wind
snelheid is en U <; 5 rn/s dient te zijn) 

Qjs,atm = Eijs Eatm O (Tlucl/ · Tijs 4) [W/1112
] 

(langgolvige stralingsuitwisseling tussen het ijs en 
de atmosfeer) 

waarin: 
Eatm = (5,43 10·13 Tlucl}+6l,3 N)/(oTlucht4

) [·] 

Q,verl =0 (dag) of Q,verl =5 (avond) [W/m2
] 

(inkomende straling van de verlichtingsinstallatie) 

Q = ak Ek 
(inkomende kortgolvige zonbestraling) 

waarin: 
<Xk = 0,55 [·] 
(absorbtiecoefficient van het ijsoppervlak voor 
kortgolvige straling) 
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Ek = E + D [W/1112
] 

(globale zonnestraling, waarin E de irradiantie 
is van directe zonnestraling op een horizontaal 
vlak en D de irradiantie van diffuse zonnestra
ling, 's avonds Ek=0) 
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Tabei B.2: Bereke11i11g van Q1co,z, gem dak 

---------- -··--~- --·---- ---~ 

--- -----

1-jan 12:00 269 277.1 5 25.6 207.4 5.67E-08 0.966 0 0.74 26.6 0 0.55 33 84 117 64.4 298.3 
' 269 277.1 5 25.6 207.4 5.67E~oa 0.966 1 0.92 33.2 0 0.55 0 84 84 46.2 286.8 

269 277.1 3 17.6 142.6 5.67E-08 0.966 0 0.74 26.6 0 0.55 33 84 117 64.4 233.5 
269 277.1 3 17.6 142.6 5.67E-08 0.966 1 0.92 33.2 0 0.55 0 84 84 46.2 222.0 

---
/ 

18:00 269 271.8 5 25.6 71.7 5.67E-08 0.966 ~o, 0.71 8.6 5 0.55 0 0 0 0.0 85.3 
---- . f-· 

269 271.8 5 25.6 71.7 5.67E-08 0.966 1 0.91 11.0 5 0.55 0 0 0 0.0 87.7 
·------

269 271.8 3 17.6 49.3 5.67E-08 0.966 0 0.71 8.6 5 0.55 0 0 0 0.0 62.9 
269 271.8 3 17.6 49.3 5.67E~08 0.966 1 0.91 11.0 5 0.55 0 0 0 0.0 65.3 

--~- ----. 

567E-jr66 ---------

1-apr 12:00 269 284.9 5 25.6 407.0 0 0.78 57.6 0 0.55 150 194 344 189.2 653.8 
-~-- -----r--· ------ - ---- --- --

269 284.9 5 25.6 407.0 5.67E-08 0.966 1 0.94 69.7 0 0.55 0 84 84 46.2 523.0 
---- - -

269 284.9 3 17.6 279.8 5.67E-08 0.966 0 0.78 57.6 0 0.55 150 194 344 189.2 526.6 
---- ---

269 284.9 3 17.6 279.8 5.67E-08 0.966 1 0.94 69.7 0 0.55 0 84 84 46.2 395.8 

---~- -----

18:00 269 275.5 5 25.6 166.4 5.67E-08 0.966 0 0.73 20.9i 5i 0.55 0 0 0 0.0 192.3 
269 275.5 5 25.6 166.4 5.67E-08 0.966 1 0.91 26.3 51 0.55 0 0 0 0.0 197.7 

~-
5.67E~08 0.966 0 5i 0.55 i 1 269 275.5 3 17.6 114.4 0.73 20.9 0 0 0 0.0 140.3 -----+--

I 269 5.67E-08 D.966 
~ . ---·---+-----~ 

I 275.5 3 17.6 114.4 1 0.91 26.3 5i 0.55 0 0 0 0.0 145.7 
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Situatie 2: Dak, nict gcisolccrd 

Formules ter bepaling van Tdak• dak niet gei"soleerd 
(grafisch weergegeven in figuur B.5): 

Owtaal = Q + ~ak,ijs + ~ak,omg + ~ak,atm + Q,verl 
(warmtebalans van het dak) 
eis: Ow1aa1 = 0 [W/m2

] 

Q 
(gedwongen convectieve warmtestroom aan onder-
en bovenzijde van het dak) 

~ak,ijs = Edal,,o Eijs Wijs O (T;/- Tdak 
4

) [W/m2
] 

(langgolvige stralingsuitwisseling tussen het dak en 
het ijs) 

waarin: 
Edak,o = 0,9 of Edal,,o= 0,5 [-] 
(emissiefactor van de onderzijde van het dak; 
Edak,0 =0,9 geldt voor de meeste bouwmaterialen, 
Eda1w=0,5 geldt voor verzinkte staalplaten) 
Eijs =0,966 [-] 
(emissiefactor voor het ijs) 
Wij, = o,5 [-] 
(zichtfactor van het ijs, gezien vanaf de onder
zijde van het dak) 

~ak,omg = Edal<.a Emng Wamg O (Tlud/- Tdak 
4

) [W/m2
] 

(langgolvige stralingsuitwisseling tussen het dak en 
de omgeving) 

waarin: 
Eomg = 0,9 [-] 
Wamg =0,5 [-] 
(zichtfactor van de omgeving, gezien vanaf de 
onderzijde van het dak) 

~ak,atm = €<laid, Eatm O (Tlud/- Tda1/) [W/111
2

] 

(langgolvige stralingsuitwisseling tussen de boven
kant van het dak en atmosfeer) 

waarin: 
Edal,,b = 0, 9 [ -] 
(emissiefactor van de bovenzijde van het dak) 

Q,verl =0 (dag) of Q,verl =5 (avond) [W/m2
] 

(inkomende straling van de verlichtingsinstallatie) 

~ = ak Ek 
(inkomende kortgolvige zonbestraling) 

waarin: 
Clk = 0,9 [-] 
(absorbtiecoefficient van de bovenzijde van het 
dak voor kortgolvige straling) 
Ek = E + 0 [W/1112

] 

(globale zonnestraling, waarin E de irradiantie 
is van directe zonnestraling op een horizontaal 
vlak en D de irradiantie van diffuse zonnestra
ling, 's avonds Ek=0) 

Figuur B.5: 

dokoppervlok 
geen isolotie 

W anutestromen bij /,et uiet 
geisoleerde dak 
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Tabel B.3: Bereke11i11g Tdak' dak 11iet gei'soleerd 

--t---t---.-+---t----+----t---f-----+---1---t------,c---+----+--+----t---+---+---t------+-----r---r---t-·-- - --+-+----+----+- •------+--+--t-----1--t---l---+--f----+----+----+-
i 

__!:_~ ~J_QO 269 _184_9 -~B_!§_~Jli__&~~L! _□ .5 __Q_!? ~_§2.;_:Q!! _Q_~~-~ ~-9 ~~ __ O _Qji~4,? ~o ___ .1 ~L~ ~-~ O 9 150 1~~ ~i_~ ~:~c--Q_Q _ ~c•-~n~c~on~de~n~•+-+----1---+----1r--+----t----t--+----t-~c.c.,-'+~-':I 
-r----+~2~69_:?_~~~90.0 5 25.6 -259.~ __ Q_i 05 5.67E-08 096~~~5 09 o~ o 0.78 :~5~f---------------6._1~~~-_Q __ 0_9 .!..§_0_~~~-3~.._!Q_9.6 OD ge~n~c~o~nde=n•c.+--t--f-----+-+----+---t--f----t----+---::''=cc+---ccc 

269 284 9 281.:~~f---~_§_~?-~..'.2 0.5 0.5 5.67E-08 O 9~6 O 9 a~ _.Q_9~_Q__g~ -38.7 -5.1 -10~6 O a 9 D 194~1~?_!_6 O O ~"•-~n~c~on~de~n=•-+--+----+---+---+--+----+--+--+----+-~=-"+---< 
1----+---+-2~-~ ~i-~ _?.B?.:_~ 5 25 6 -137.3 0.5 0 5 5 67E-08 0 966 0 s __ Q J O 9 1 0 ~4 t -22.0 -3.2 :12.1 0 __Q_~ 0 194 194 174.~ ________Q_p _ ~~_n_c_o_nde_n•--1----t---f----t--t----+--+----,f----+----+--~'-+---l 

00000 00 
0.0000 00 
0 0000 00 
00000 00 

l--+--+=!-c~=+---c-c-c-=+--=-f--=cct--=e--c1=-t-=t--;--:c=:=cr,;==+--c=t----;;-cc t--=t---c1>-;;---+--- ~,----r----+--~ t----1-~t-c-tc--f---_-+---- -+-+-----t--t---+----t---,---+---+----+---t-----t-~~-+-~c-1 
269 284 9 291 2 3 17 6 ·223.:3 J!_~_g_~__§ 67E-08 ~§6 __ o ~--0 91 o 9 _ o O_?__ll-_ -48 3 ___ -13 9 ___ -2-!_ 11------- O __ o ~J_§Q _!_94 344 ~09 6 __ 9_ o i------ ~en ~f!de~~"•·+-+---f---+--f----+--+----1--+----t-~.c==t-~--::t 

l---+---+'2,~69~ __ 29j_9 ____2____!~ __:?46 6 Q__S _9_2~7E-08 0 966 __ o ~_Q_9BQ__9~!0 1ai__.2l_J __ ·8 6 __ -26_7 -- 0 _Om150 ~94 3~4T-~o9_6 _Q_Oi------- ~encondens 
269,__1~4 g ___J88_!r---3~7 6 ___:112 5 o 5 OS 5 67E-08 _0~~__________9 9+---09 _o 9 _1 o 941 __ -40_I __ ~9 ________:14 4 o o 9 _Q 19~ _!~rr-_!?4 6~01------- ge~_i:i~ondens 

___ 2§9~8~ g _288 Sr-~ 17 6 .130 1 o 5 o 5 5 67E-08 O 966 o SCO 9 __ o 9 1 o 94+----23 3 -4.4 -16 7 __________!) __ o 9 _ _Q 1~~194_f_!_?4 6 o o ~en c_o_nde_n•--1----+-~r---,--f---t---+---+---+----+--~'-+---l 

l--+-18~00T26!ti _2_755 275 4 5 25 6 ~ Q.E - 0 _5 _5 6_7_E:(l§_~6_6 _o 9 t--0_ 9 ho~ J=o =o 7~ J ~-0 3 ,________o 4 ~~ f--_o _011=1~0,0 0 ot-~-+-c-on_de_n_s __ ,_0_8_0-rc2~4-+-~7~2tl_~6~t-__2__c-3c-t-_0~_~1t-l---'-"--7-0~5c+_-7~59,_ ~i:11_2_~02E-07 0 0039 28 3 
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ONTWERP VAN EEN OVERI<APPING VOOR DE ~Ill!■ METER KUNSTIJSBAAN IN EINDHOVEN 

Formules ter bepaling van Oi_0 e1, dak niet gei'soleerd 
(grafisch weergegeven in figuur B.6) 

Q_oel = Q + Qj,,dak + Qj,,atm + Q,verl +Qi_ 
(warmtebalans van het ijs) 

Q = ac (Tlucht • Tijs ) 
(gedwongen convectieve warmtestroom) 

Qj,,dak = €dak,o €ijs Wdak O (T dak 4 
• T;/) 

(langgolvige stralingsuitwisseling tussen 
het dak) 

waarin: 

[W/m2
] 

het ijs en 

Edak,o = 0,9 of Edak,o= 0,5 [-] 
(emissiefactor van de onderzijde van het dak; 
Edak,0 =0,9 geldt voor de meeste bouwmaterialen, 
Edak,0 =0,5 geldt voor verzinkte staalplaten) 
€ijs = 0,966 [·] 
(emissiefactor voor het ijs) 
Wdak = 0,6 [-] 
(zichtfactor van dak, gezien vanaf het ijs) 

Qj,,at.m = e.tm €ijs Watm O (Tlucht4 
- T;/) [W/nl] 

(langgolvige stralingsuitwisseling tussen het ijs en 
de atmosfeer) 

waarin: 
Watm = 0,4 [-] 
(zichtfactor van de atmosfeer, gezien vanaf het 
ijs) 

O.,verl =0 (dag) of Q,verl =5 (avond) [W/m2
] 

(inkomende straling van de verlichtingsinstallatie) 

PAGINA ■fa 

Q, = ak Ek 
(inkomende kortgolvige zonbestraling) 

waarin: 
ak = 0,55 [·] 
(absorbtiecoefficient van het ijsoppervlak voor 
kortgolvige straling) 
Ek = E + Watm D [W/m2

] 

(globale zonbestraling, waarin E de irradiantie 
is van directe zonbestraling op een horizontaal 
vlak en D de irradiantie van diffuse zonbestra
ling, 's avonds Ek=0) 

Figuw· B.6: 

ijsoppervlak 

W anntestromen bij het ijs i11 de 
situatie met een 11iet gei'soleerd dak 

AFSTUDEERPROJECT VAN M.R.C. VAN DER HEIJDE 
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TU EINDHOVEN BOUWKUNDE VAKGROEP BKO 

Tabel B.4: Bereke11i11g van Q1w,1, dak niet gei'so
leerd 

BIJLAGE ■:■ BOUWFYSISCH ONDERZOEK 
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ON1WERP VAN EEN 0VERKAPPING V0OR DE ~1111■ METER KUNSTIJSBAAN IN EINDII0VEN 

Situatie 3: Dak, wel geiso]eerd 

Fonnules ter bepaling van Tdak• dak we! gei"soleerd 
(grafisch weergegeven in figuur B. 7): 

Oro1aa1 = Q + Qiak,ijs + Qiak,omg + Q,verl = 0 [W/m
2

] 

(warmtebalans van het dak) 

Q = (Xc (Tlucht • Tdak ) [W/1112
] 

(gedwongen convectieve warmtestroom aan de on
derzijde van het dak) 

Qiak,ijs = Edak,o Eijs Wijs O (Tijs
4

• Tdak
4

) [W/m2
] 

(langgolvige stralingsuitwisseling tussen het dak en 
het ijs) 

waarin: 
Edak,o = 0,9 of Edak,o= 0,5 [-] 

(emissiefactor van de onderzijde van het dak; 
Edak,0 =0,9 geldt voor de meeste bouwmaterialen, 
Edak,0 =0,5 geldt voor verzinkte staalplaten) 
€11, = 0,966 [-] 
(emissiefactor voor het ijs) 
w1

1
, = 0,5 [-] 

(zichtfactor van het ijs, gezien vanaf de onder
zijde van het dak) 

PAGINA ■fi■ 

Qiak,omg = Edak,o Eomg Womg O (Tluch.4- Tdak 
4

) [W/m2
] 

(langgolvige stralingsuitwisseling tussen het dak en 
de omgeving) 

waarin: 
Eomg = 0, 9 [-] 

( emissiefactor van de omgeving) 
Womg =0,5 [-] 

(zichtfactor van de omgeving, gezien vanaf de 
onderzijde van het dak) 

Q,verl =0 (dag) of Q,verl =5 (avond) [W/nl] 
(inkomende straling van de verlichtingsinstallatie) 

~ s,. ,.,rrl dok,IJs dak,o,.g 

dakoppervlok 
we/ isolatie 

Figuur B.7: W an11testro111e11 bij het gefsoleerde 
dak 

AFSTUDEERPROJECT VAN M.R.C. VAN DER HEIJDE 
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TU EINDHOVEN BOUWKUNDE VAKGROEP BKO BIJLAGE ■:■ BOUWFYSISCH ONDERZOEK 

Tabel B.5: Berekeui11g vau Tdak' dak gei'soleerd 

1----+---+---------+----t-------t--+----I------- - --1--+-----+--+---

1-apr 12:00 _2!39f--28~ ~iii3,~~5 25.6~2_8_._5 0.5'75:5-5-:?E~Oa_0.9~0.9_:::Jfg --~o:a 2.3 0 o·~.O+--+-co-n~d-en-s--+c-o~.8~0-+-1~1°-.81385 10.7 1287.5 2.02E-07 0.0709 510.5 
1------+----------+-2_6 _9 _28_i,_9 ~284.2 2 ??,(3 f--1 ~.9 0.5 0.5 5. 7E-08 __ Q..966 +--0,5 _0.9 ~-7--_-1·+----0-.·a ~- -0 -----6.o"-condens o:ao 11.8 1385 11.1 13_2_2_.0--+-2_.0_2E_-_0_7+-_o_.0_4 __ 5_8+-3_2_9_.9, 

2§1_~84.9,__2~!-! 3 17.6 26.7 0.5 ~0"~~5J£-Cl8 0_.~6_6_i___9_.9 f-09 e---~9.9 3.2 O 0.0 condens 0.80 11.8 _:!__3~_!5_ J__Q,~ 1253.5 1.38E-07 0.0653 470.4 
1------------1----+-269 284.9 1 284.0 3 17.6 16.3 0.5 0.5 5.7E-08 0.9661 0.5 0.9 -17.3 1.1 0 0.0 condens 0.80 11.8 1385 10.9 ~13=0°-4~.5=-1---c-1-.3:~8E~-~0~7t-~0~.0~40~0c-t-c2~87~.971 

t-----+---t--···- --· -

18:0Q_ 269 275.5 
--+----- 269~275.5 

l------+-----t-269 r-275.5 

269 275.5 

275.2 5 25.6 6.92,~_Cl.5~5J(()_80~966--o':9~Q:~ ___ __-!2.4 0.5 5 0.0 condens 0.80 2.4 726.6 2.1 710.4 2.02E-07 0.0118 84.8 
275.4 5 25.6 2.0 0.5 0.5 5.7E-08 0.966 0.5 0.9 -7.1:+----0~1 - ~5 --o-:o - conden-s--+--c-0.~802A726:6f--2.3 721.2 2.02~0E~-0=7=+-~0~.0~0~39=+-~2~8~.31 

275.1 3 17.6 L~fq.s cY:S~-5:°?E=oa_~o-:§6~~ _0.9-l--- f9 _ __-!~.2- 0.7 ~-5~0.-0 -condens 0.80 2.4 726.6 2.0 705.0 1.38E-07 0.0107 77.3 
275.4 3 17.61 1.9 0.5 0.5 5.7E-08 0.966 0.5i 0.9 -7.1 0.1 5 0.0 condens 0.80 2.4 726.6 2.3 721.2 1.38E-07 0.0027 19.3 
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ONTWERP VAN EEN OVERKAPPING VOOR DE 1!{111■ METER KUNSTIJSBMN IN EINDHOVEN 

Formules ter bepaling van ~ 0 e1, dak wel gei'soleerd 
(grafisch weergegeven in figuur B.8) 

~od = Q, + Qj,,dak + Qj,,atm + Q.,vcrl + ~ 
(warmtebalans van het ijs) 

Q, = Ctc (Tlucht - Tijs ) 
(gedwongen convectieve warmtestroom) 

Qj,,dak = €dak,o €ijs Wdak O (T dak 
4 

- Ti/) 
(langgolvige stralingsuitwisseling tussen 
het dak) 

waarin: 

[W/m2
] 

het ijs en 

Edak,o = 0,9 of Edak,o= 0,5 [-] 
( emissiefactor van de onderzijde van het dak; 
Edak,0 =0,9 geldt voor de meeste bouwmaterialen, 
Edak,

0
=0,5 geldt voor verzinkte staalplaten) 

€ljs =0,966 [-] 
(emissiefactor voor het ijs) 
Wdak =0,6 [-] 
(zichtfactor van dak, gezien vanaf het ijs) 

Qj,,atm = €atm €ijs Watn, 0 (Tluch/- T1/) [W/1112
] 

(langgolvige stralingsuitwisseling tussen het ijs en 
de atmosfeer) 

waarin: 
W.tn, = 0,4 [-] 
(zichtfactor van de atmosfeer, gezien vanaf het 
ijs) 

Q.,vcrl =0 (dag) of Q.,verl =5 (avond) [W/m2
] 

(inkomende straling van de verlichtingsinstallatie) 

PAGINA ■U• 

~ = Ctk Ek 
(inkomende kortgolvige zonbestraling) 

waarin: 
Ctk =0,55 [-] 
(absorbtiecoefficient van het ijsoppervlak voor 
kortgolvige straling) 
Ek = E + Watm D [W/nl] 
(globale zonbestraling, waarin E de irradiantie 
is van directe zonbestraling op een horizontaal 
vlak en D de irradiantie van diffuse zonbestra
ling, 's avonds Ek=0) 

Figuur B.8: 

ijsoppervlak 

W an11testmme,, bij het ijs iu de 
situatie met eeu gei'soleerd dak 

AFSTUDEERl'ROTECT VAN M.R.C, VAN DER HEIJDE 
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TU EINDHOVEN BOUWKUNDE V KGROEP BKO 
BI IAGE BOUWFYSISCH ONDERZOEK 

Tabel B.6: Berekeni11g van Q1w,1, dak gei'solee1'd 

Bepaling koellast (dak wel qe·laoleerd) a.d.h.v. warmtebalans van hat ijs I I I I I 
convectle (gedw.) I langgolvige straling kortgolvige straling 

in zichtfact. Boltzman netto netto '" in 
datum tijd T ijs T lucht T dak u ac Qc dak atm cr & iis c dak,o n s atrn Qijs,dak Qijs,atm Qs,verl a.k,ijs E D Ek Qk Qkoel 

1-okt 12:00 269 290 288.5 5 25.6 537,6 0.6 0.4 5.7E-08 0.966 0.9 0 0.81 50.0 32.4 0 0.55 122 167 189 103.8 723.9 
269 290 289.1 5 25.6 537.6 0.6 0.4 5.7E-08 097 0 5 0 0.81 28.8 32.4 0 0.55 122 167 189 103.8 702.6 
269 290 288.5 5 25.6 537.6 0.6 0.4 5.7E-08 0.966 09 1 0.96 50.0 38.6 0 0.55 0 167 67 36.7 662.9 
269 290 289.1 5 25.6 537.6 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 0.5 1 0.96 28.8 38.6 0 0.55 0 167 67 36.7 641.7 

0 
269 290 288.0 3 17.6 369.6 0.6 0.4 5.7E-08 0.966 09 0 0.81 48.5 32.4 0 0.55 122 167 189 103.8 554.4 
269 290 288.8 3 17.6 369.6 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 0.5 0 0.81 28.2 32.4 0 0.55 122 167 189 103.8 534.0 
269 290 288.0 3 17.6 369,6 0.6 0.4 5.7E-08 0.966 0.9 1 0.96 48.5 38.6 0 0.55 0 167 67 36.7 493.4 
269 290 288.8 3 17.6 369.6 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 0.5 1 0.96 28.2 38.8 0 0.55 0 167 67 36.7 473.1 

0 
18:00 269 280.8 280.2 5 25.6 302.08 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 09 0 0.76 27.3 16.2 5 0.55 0 0 0 0.0 350.8 

269 280.8 280.5 5 25.6 302.08 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 05 0 0.76 15.7 16.2 5 0.55 0 0 0 0.0 339.0 
269 280.8 280.2 5 25.6 302.08 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 09 1 0.93 27.3 20.0 5 0.55 0 0 0 0.0 354.4 
269 280.8 280.5 5 25.6 302.08 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 05 1 0.93 15.7 20.0 5 0.55 0 0 0 0.0 342.7 

0 
269 280.8 279.9 3 17.6 207.68 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 0.9 0 0.76 26.7 16.2 5 0.55 0 0 0 0.0 255.6 
269 280.8 280.4 3 17.6 207.68 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 05 0 0.76 15.5 16.2 5 0.55 0 0 0 0.0 244.4 
269 280.8 279.9 3 17.6 207.68 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 0.9 1 0.93 26.7 20.0 5 0.55 0 0 0 0.0 259.4 
269 280.8 280.4 3 17.6 207.68 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 0.5 1 0.93 15.5 20.0 5 0.55 0 0 0 0.0 248.2 

0 
0 

1-ien 12:00 269 277.1 276.6 5 25.6 207.38 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 0.9 0 0.74 18.1 10.6 0 0.55 33 84 67 36.6 272.8 
269 277.1 276.8 5 25.6 207.38 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 0.5 0 0.74 10.4 10.6 0 0.55 33 84 67 36.6 265.0 
269 277.1 276.6 5 25.6 207.38 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 0.9 1 0.92 18.1 13.3 0 0.55 0 84 34 18.5 257.3 
269 277.1 278.8 5 25.6 207.36 0.6 0.4 5.7E-08 097 0.5 1 0.92 10.4 13.3 0 0.55 0 84 34 18.5 249.5 

0 
269 277.1 276.3 3 17.6 142.58 0.6 0.4 5 7E-08 0.97 0.9 0 0.74 17.8 10.6 0 0.55 33 84 67 36.6 207.4 
269 277.1 276.6 3 17.6 142.56 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 0.5 0 0.74 10.2 10.8 0 0.55 33 84 67 36.6 200,0 
269 277.1 276.3 3 17.6 142.56 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 0.9 1 0.92 17.6 13.3 0 0.55 0 84 34 18.5 191.9 
269 277.1 276.6 3 17.6 142.56 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 0.5 1 0.92 10.2 13.3 0 0.55 0 84 34 18.5 164.5 

0 
18:00 269 271.8 271.8 5 25.6 71.68 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 0.9 0 0.71 6.5 3.4 5 0.55 0 0 0 0.0 86.6 

269 271.8 271.9 5 25.6 71.68 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 0.5 0 0.71 3.7 3.4 5 0.55 0 0 0 0.0 83.8 

Ii 269 271.8 271.8 5 25.6 71.68 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 0.9 1 0.91 6.5 4.4 5 0.55 0 0 0 0.0 87.6 
269 271.8 271.9 5 25.6 71.68 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 0.5 1 0.91 3.7 4.4 5 0.55 0 0 0 0.0 64.8 

0 
269 271.8 271.8 3 17.6 49.28 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 0.9 0 0.71 6.5 3.4 5 0.55 0 0 0 0.0 64.2 
269 271.8 271.9 3 17.6 49.28 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 0.5 0 0.71 3.8 3.4 5 0.55 0 0 0 0.0 61.5 
269 271.8 271.8 3 17.6 49.28 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 0.9 1 0.91 6.5 4.4 5 0.55 0 0 0 0.0 65.2 
269 271.8 271.9 3 17.6 49.28 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 0.5 1 0.91 3.8 4.4 5 0.55 0 0 0 0.0 62.4 

0 
0 

1-apr 12:00 269 284.9 283.8 5 25.6 407.04 0.6 0.4 5.7E-08 097 0.9 0 0.78 37.0 23.0 0 0.55 150 194 228 125.2 592.2 
269 284.9 264.2 5 25.6 407.04 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 0.5 0 0.78 21.2 23.0 0 0.55 150 194 228 125.2 576.5 
269 284.9 283.8 5 25.6 407.04 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 0.9 1 0.94 37.0 27.9 0 0.55 0 194 78 42.7 514.6 
269 284.9 264.2 5 25.6 407.04 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 0.5 1 0.94 21.2 27.9 0 0.55 0 194 78 42.7 498.8 

0 
269 284.9 283.4 3 17.6 279.64 0.6 0.4 5.7E-08 097 0.9 0 0.78 35.9 23.0 0 0.55 150 194 228 125.2 463.9 
269 284.9 264.0 3 17.6 279.64 06 0.4 5.7E-08 0.97 0.5 0 0.78 20.8 23.0 0 0.55 150 194 228 125.2 448.9 
269 284.9 283.4 3 17.6 279.64 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 0.9 1 0.94 35.9 27.9 0 0.55 0 194 78 42.7 386.3 
269 284.9 264.0 3 17.6 279.64 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 0.5 1 0.94 20.8 27.9 0 0.55 0 194 78 42.7 371.2 

0 
18:00 269 275.5 275.2 5 25.6 166.4 0.6 0.4 5.7E-08 097 09 0 0.73 14.9 8.4 5 0 55 0 0 0 0.0 194.6 

269 275.5 275.4 5 25.6 166.4 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 0.5 0 0.73 8.5 8.4 5 0.55 0 0 0 0.0 188.3 
269 275.5 275.2 5 25.6 168.4 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 0.9 1 0.91 14.9 10.5 5 0.55 0 0 0 0.0 198.8 
269 275.5 275.4 5 25.6 168.4 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 0.5 1 0.91 8.5 10.5 5 0.55 0 0 0 0.0 190.4 

0 
269 275.5 275.1 3 176 114.4 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 0.9 0 0.73 14.6 8.4 5 055 0 0 0 0.0 142.4 
269 275.5 275.4 3 17.6 114.4 0.6 0.4 5.7E-08 0.97 0.5 0 0.73 8.5 8.4 5 0.55 0 0 0 0.0 138.2 
269 275.5 275.1 3 17.6 114.4 0.6 0.4 5.7E-08 097 09 1 091 14.6 10.5 5 0.55 0 0 0 0.0 144.5 
269 275.5 275.4 3 17.6 114.4 0.6 0.4 5.7E-08 097 0.5 1 091 8.5 10.5 5 0.55 0 0 0 0.0 138.4 
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~ Vergelijking tussen geen en niet of wel ge"isoleerd dak I I ~ 

I I T I I ~ 

t ~-11 i I I I voorkeur t.a.v. condens ;; 
I I I I I • 

-- 1---1 I I I '1 I I voorkeur t.a.v. koellast :;i 

I .~:
7 

~[ + ~-: --1----

1 
\GEEN ·,dak NIET ge"isoleerd ldak WEL ge"isoleerd _ 

__ _LU . ____ bevt~lki_ng b:~_':,_c>__ __ iDAK ~ 
datum J!lj_cl ___ ~ :3 _ _()% ,_ 1_00%, 0.9 0.5. T iJs T lucht I, Q koel . T dak Q koel condens T dak,o . Q koel condens i 

1-ok1, 12:~)(_ __ _L_[X , IX I 2691 290 777.6, 293.6! 738.7 0.0 288.51 723.9 917.3-? 

I _ __j_)(_l_2 ___ ~! __ \_!.__ ', 269 1, 2901 777.6\ 294.11 710.7 o.o.: 289.11 702.6 565.5 ~ 
1 _ _J__X I IX IX 269, 290 725.91 291.7, 672.3 00, 288.5 662.9 917.3 ~ r-r- 1x , '1X ! x 269 290 725.9\ 292.1 646.5 o.o: 289.1 641.7 565.5 ~ 

_j ! I ~ 
J_ __ \><_l)<_i Ix I i 269 290 609.6 294.9 574.6 1 001 288.0 554.4 825.2 ~ 

---+--~ 1X :x --- , IX 1 269 290 609.6 295.6 545.3 0.0 288.8 534.0 506.5 ~ 
! ,,X · ,X ',X ' 2691 290' 557.9 29231 506.11 00 288.0 493.4 825.2 ~ 

T---,x---,---rx 1 1x : 269, 290 557.9 1 292_9 479.9 o.o 288.8 473.1 506.5 ~-

I 1- r--~l~ , , 1 "' 

-=--b. --- --~- I I -· 

I ~ 118--00 _ _{ f 'X --- 1X 269: 280.8 347.7 280.57 351.5[ 111.5 280.2 350.6 223.0 ~ 
1X1 g __J_ iX 269 280.8 347.7 280.7 339.2 37.21 280.5 339.0 111.5 $. 
Tx1----, 1X ,X . 269! 280.8 I 357.0 28051 355.21 111_5! 280.2 354.41 223.0 ~ 

~--- jXA ', ;X __ I X 1 269 280.81 i 357.0 280.7 343.0 37.2 280.5 342.7 111.5 
, ' I ' I I I I I 

----, ----1_ T>OC1 ------cxi- i 2691 280.81 I 25331 - 280.41 256.8i 101.6 2799; 255.61 225.7 

____ ! ___ _J --+X-i)(_J __ ,~U269, 280.8[ 253.3i 280.6 244.7 50.81 280.4 244.4 101.6 
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B.5 Conclusies 

Op de eerste plaats worden conclusies getrokken 
aan de hand van het verschil in koellast tussen de 
huidige situatie zonder dak en de situaties met een 
we! of niet gei'soleerd dak. Ten tweede wordcn con
clusies getrokken aan de hand van de mate van 
condensvorming tegen de onderzijde van het dak. 
Tenslotte worden beide verschijnselen tegelijk be
schouwd en kan een keuze gemaakt worden voor 
het type dak. 

B.5.1 Conclusies a.d.h.v. de koellast 

- Een verlaging van de gemiddelde windsnelheid 
op de baan heeft voor alle situaties een gunstige 
invloed op de grootte van de koellast; 
's Avonds is er nauwelijks verschil in koellast bij 
een we! of niet gei'soleerd dak; 
Het is voor alle gevallen met dak gunstig om 
voor de onderzijde van het dak te kiezen voor 
een materiaal met een !age emissiecoefficient 
(E=0,5), omdat dit een lagere koellast tot gevolg 
heeft clan een materiaal met een hogere emissie
coefficient (E=0,9). Het verschil is echter ten 
opzichte van de totale koellast niet groot; 

B.5.2 Conclusies a.d.h.v. de 
condensvorming 

- Een !age emissiecoefficient voor de onderzijde 
van het dak beperkt in alle situaties met dak de 
condens-vorming in hoge mate; 
De condensvorming is in iedere bekeken situa
tie bij het niet gei"soleerde dak kleiner clan bij 
het gei·soleerde dak; 

- Overdag is de condensvorming bij een we! 

BIJLAGE ■:■ BOUWFYSISCH ONDERZOEK 

gei"soleerd dak vecl groter dan 's avonds en in 
oktober en april is de condensvorming veel gro
ter dan in de winter; 

B.5.3 De keuze van het type dak 

Op de eerste plaats is het voor de grootte van de 
koellast gunstig 0111 de gemiddelde vvindsnelheid 
op de baan door middel van diffuse obstakels te 
verlagen, ongeacht geen of een we! of niet gei"so
leerd dak. Vercier is het duidelijk dat de onderzijde 
van het dak uitgevoerd moet worden in een materi
aal met een !age emissiefactor voor langgolvige 
straling, omdat dit de koellast en vooral de con
densvorming gunstig bei'nvloed. Het heeft weinig 
zin om het dak gei'soleerd uit te voeren, want naast 
de extra investering brengt dit type dak een grotere 
kans op en een grotere mate van condensvorming 
met zich mee. 

De keuze van het type dak valt dus op een niet ge
isoleerd dak met een !age emissiecoefficient voor 
de onderkant van het dakoppervlak. (Deze keuze 
wordt bevestigd door het aangebrachte dak boven 
de schaatsbaan van De Uithof in Den Haag). 

PAGINA ■I:■ 
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Figuur C.l: 

Figuw· C.4: 
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boven- of draogkabe/ 

onder- of spankabe/ 

Ben geb111ik£lijk kabelspaut 

Verformungen van vorgespannten Se,fbindern unter ant,metnscher Strek
kenlast. Sind Trag- und Spannse,I im Scheitelbereich gekoppelt, werden 
die Verformungen stark verringert 

-6-nbug bij mymmeh ische-(1)-rn-symmetrische-belasting-fr)-
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C.l Voorspanning en 
geornetrisch NL 

Het gedrag van een kabelconstructie wordt hier 
omschreven aan de hand van een kabelspant. Een 
kabelspant bestaat uit een boven- of draagkabel, 
een onder- of spankabel en hangers die de boven
en onderkabel met elkaar verbinden (figuur C. I). 
De vorm van de boven- en onderkabel is in pricipe 
een kettinglijn en deze komt voort uit de vorm die 
een enkele kabel aanneemt indien deze belast 
wordt door een gelijkmatig verdeelde belasting, 
bijvoorbecld het eigen gewicht van de kabel. De 
kettinglijn wordt wiskundig goed benaderd door 
een parabool en <lit is praktisch voor de vormbepa
ling van een kabelspant. 

De knooppunten van de constructie kunnen gezien 
warden als scharnierpunten en daarom is het een 
statisch overbepaalde constructie. Dit blijkt uit de 
volgende vergelijkingen: 

S + R < 2K: 
S + R = 2K: 
S + R > 2K: 

waarin: S 
R 
K 

statisch overbepaalde constructie; 
statisch bepaalde constructie; 
statisch onbepaalde constructie. 

is het aantal staven; 
is het aantal reactiekrachten; 
is het aantal knooppunten. 

Een statisch overbepaalde constructie is niet vorm
vast en pas na grote vormveranderingen in staat 
weerstand te bieden aan een opgelegde belasting. 
De overbepaalde constructie kan zich we! stijf ge
dragen indien deze is voorbelast door een bepaalde 
belasting, omdat de invloed van de daarna opgeleg
de belasting kleiner is op de totale vervorming van 
de constructie. Dit verstijvende effect van voorbe
lasten is grater naarmate de voorbelasting groter is, 
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maar de richting van de voorbelasting hoeft niet 
dezelfde te zijn als de rich ting van de daarna opge
legdc belasting. 
Een van de mogelijkheden van voorbelasten van de 
constructie is voorspannen. Daarbij geldt als stelre
gel dat VOORSPANNEN=VERVORMEN. Bij het 
bovengenoemde kabelspant is de constructie voor 
te spannen door de kabelelementen te kort te ma
ken en als deze dan met elkaar verbonden worden, 
zullcn ze moeten uitrekken (vervormen) en een 
voorspanning gevcn in het kabelspant. Door de 
aanwezige voorspanning zal de constructie zich 
stijf kunnen gcdragen en weerstand kunncn bieden 
aan ef'n 11itwendig opgelegde belasting. 
Orn de uitwendig opgelegde bclasting te kunnen 
dragen zal de constructie moeten vervormen. Bij 
de meeste kabelconstructies zijn deze noodzakelij
ke vervormingcn relatief groot en clan kunnen de 
vervormingcn van invloed zijn op de krachtwer
king van de constructie. De invloed van de vervor
ming op de krachtswerking van de constructie 
wordt geometrisch niet-lineair gedrag genoemd. Als 
bijvoorbeeld een enkelc kabel belast wordt door 
een gelijkmatig verdeelde belasting q, is de maxi
male zakking w. lndien nu de kabel belast wordt 
door 2 * q, dan is de maximale zakking klciner dan 
2*w! De vervorming verloopt dus niet lineair met 
het belastingniveau, maar de kabel zal zich door de 
voorbelasting (en dus voorvervorming) stijver ge
dragen (figuur C.2). 

Een kabelspant kan opgevat worden als twee sa
mengestelde enkele kabels met elk een eigen veer
karakteristiek (figuur C.2). Uit de twee veerkarak
tcristieken van de enkele kabels is een veerkarakte
ristiek voor bet kabelspant te bepalen (figuur C.3). 
Het blijkt dat hct kabelspant zich stijver gedraagt 
dan de afzonderlijke kabels. 
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C.2 Syrnrnetrische en anti
rnetrische belasting 

Het kabelspant is met name geschikt voor het dra
gen van een gelijkmatig verdeelde (symmetrische) 
belasting. Bij belasten in neerwaartse richting zal 
de spanning in de bovenkabcl toenemen en de 
spanning in de onderkabel afnemen. Dit gaat door 
totdat de onderkabel spanningsloos wordt en de 
gehele belasting als het ware aan de bovenkabel 
hangt. Hetzelf de geldt voor opwaartse belasting, 
alleen zal daar de bovenkabel op een gegeven mo
ment ontspannen. Op dit moment wordt de con
structie minder stijf en daarom moet deze situatie 
voorkomen zien te warden. Er moet voor gezorgd 
warden dat het voorspanniveau van de kabelcon
structie zo hoog is, dat bij de maximaal te verwach
ten belasting, zowel de boven- als de onderkabel 
nog net op trek belast warden. 

Het kabelspant (figuur C. I) is in principe ook ge
schikt om asymmetrische belastingen op te nemen, 
mits de boven- en onderkabel direct aan elkaar 
gekoppeld zijn. Is dit niet het geval, dus als de top
pen van de paraboolvormige kabels elkaar niet ra
ken, clan is het gedrag van een kabelspant bij 
asymmetrische belasting veel minder stijf (figuur 
C.4). Als we! gewenst is dat de toppen van de 
onder- en bovenkabel uit elkaar liggen, dan is de 
vervorming van de constructie te verkleinen door 
het toepassen van een of meerdere verstijvende 
kruisen tussen de onder- en bovenkabel. 
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Bijlage D 

On twerpberel<eningen 
t.b.v. het V.O. 
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D.l Inleiding 

Het doe! van deze ontwerpberekening is orn de 
orde van grootte van de rnaxirnaal te verwachten 
krachten in de constructie van hoofdontwerp 4 te 
bepalen. Met deze wetenschap kan dan bekeken 
warden of de krachten beheersbaar zijn of welke 
aanpassingen in de geometric van de constructie 
noodzakelijk zijn om de krachten beheersbaar te 
maken. Hiertoe wordt een constructie met 6 steun
punten en een enkele binnenring vergeleken met 
een constructie met 8 steunpunten en een 'dubbele' 
binnenring, waarvan de plattegronden zij weerge
geven in figuur D. I. 
Bij deze eenvoudige ontwerpberekening van de 
voorgespannen Jiggers wordt uitgegaan van de vol
gende punten: 

in· volbelaste toestand volgen de kabels een pa
raboolvorm; 
in volbelaste toestand wordt er van uitgegaan 
dat van de voorgespannen kabelspanten de 
spankabel net ontspannen is en de draagkabel 
dus alle belasting draagt. In werkelijkheid zal de 
kabel niet mogen ontspannen en dus wordt 
voor een veilige marge de werkelijke belasting 
vermenigvuldigd met een extra veiligheidsfactor 
van 1,5; 

- de aangrijpende belasting wordt als gelijkmatig 
verdeeld aangenomen en de dakbelasting wordt 
voorgesteld door Qin kN/m2 (°-1 voor belasting
geval A, eigen gewicht in combinatie met wind, 
en Qz voor belastinggeval B, eigen gewicht in 
combinatie met sneeuw). 

Figuur D.l: 
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D. 2 Belas tingcombinaties 

Bij de ontwerpberekeningen wordt rekening gehou
den met twee extreme belastinggevallen, berekend 
volgens de norm. De berekende waarden worden 
vermenigvuldigd met een extra veiligheidsfactor 
van 1,5 om ontspannen van de kabelconstructie te 
voorkomen. 

Bclastinggcval A: cigcn gewicht in combina
tic met windzuiging 

Eigen gcwicht: 
- belasting: draagconstructie 

rnernbraandak 
installaties 

0,2 
0, 1 
0,1 

kN/m2 

kN/nl 
kN/m2 

Q.g. 0,4 kN/m2 

- belastingfactor: Yr.g. = 0,9 
(gunstig werkend) 

Windzuiging: 
- belasting: p..,,p = C *C *C * * dim I eq 01 Pw 

Cdim 0,85 
c, -1,3 

ceq = 1 

01 1 

Pw 0,78 kN/m2 

pr<p -0,86 kN/m2 

- belastingfactor: Yr.q. = 1,5 

Rekenwaarde belastinggeval A: 

Qi= 1,5*(0,9*0,4-1,5*0,86) = -1,4 kN/m2 
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Bclastinggeval B: 

EigC'n gcwicht: 
- belasting: 

- belastingfactor: 

Sneeuw: 
- belasting: 

- belastingfactor: 

eigen gewicht in combina
tie met sneeuw 

Cl.g. 0,4 kN/m2 

Yr.g. = 1,2 

Prep = C1 * P,n:r<p 

ci = o,s 
(eenzijdig hellend dak, met 
dakhoek a$30°) 
Psn:rep 0,7 kN/m2 

Prer 0,56 kN/1112 

Yr.q. 1,5 

Rekenwaarde belastinggeval B: 

Qi= l,5*(1,2*0,4+1,5*0,56) = 2,0 kN/m2 
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D.3 Constructie n1et 6 steun
punten 

D.3.1 Geometrie en schematisering 

De uitgangspunten bij het bepalen van de globale 
geometrie zijn: 

- het dakoppervlak dat gedragen moet worden 
per voorgespannen dakpant boven de baan is in 
de bocht en op het rechte eind ongeveer gelijk; 

- de binnenring heeft op het rechte eind een pa
raboolvorm en in de bocht een cirkelvorm die 
in dezelfde richting op elkaar aansluiten; 

- de peilverhoudingen van de parabolen dienen 
tussen de 1/10 en 1/20 te liggen; 

Met deze uitgangspunten zijn meerdere geometri
en mogelijk van de overkapping in de plattegrond 
te bepalen. De hier verder gebruikte globale geo
metrie ziet er als volgt uit (figuur 0.2): 

- de overkapping is aan beide zijden 2 m breder 
clan de schaatsbaan en dus 16 m breed; 

- het dak in de bocht ( 180°) wordt verdeeld in 
tien delen met een oppervlak van 136 m2

; 

het dak op het rechte eind (114 m Jang) wordt 
verdeeld in twaalf delen van 133 m 2

; 

de binnenring heeft in de bochten een cirkel
vorm met een straal R= 10,8 m en op de rechte 
einden een paraboolvorm met een lengte van 
15= 120,7 men een peil van f5=8,7 m; 
de twee parabolen aan de buitenkant van een 
bocht hebben een lengte van lb=59,5 men een 
peil van fb=5,95 m; 

- de steunpunten van de constructie liggen op 
een afstand e=50,6 m vanaf het middelpunt 
van de bocht in de richtingen 18, 90 en 162 
graden; 
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Figuur D.2: Geometrie va11 de kabelconstmctie (2D) Figuw· D.3: Geometrie va11 de kabelco11stmctie (3D) 

q4 q3 

H3 

V3 
2*d 

Figuur D.4: Schematisering va11 kabel 4 Figuur D.5: Scltematise,ing va11 kabel 3 
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- de parabool aan de buitenkant van het rechte 
eind heeft een lengte van 11 en een peil van if 
voor de onderkabel en een lengte 12 en een peil 
f 2 voor de bovenkabel. 

D.3.2 Berekening maximale kabel-
krachten op het rechte eind 

Indien de constructie belast wordt door eigen ge
wicht en sneeuw (belastinggeval B), wordt de volle
dige belasting (dit is q4 =9,5*Q2 , waarin 9,5 de 
breedte is van het gedragen dakvlak) gedragen 
door de kabels 4 (zie figuur D.4) en deze kabels 
dragen hun krachten (S4 ) weer als een geschemati
seerde gelijkmatig verdeelde last over aan kabel 2. 
Zodoende wordt kabel 2 belast door een gelijkma
tig verdeelde last van q2 =S4:m.J9,5. 
Uit een simpele evemvichtsbeschouwing volgen de 
krachten H4 en V4 die volgens de regel van Pytha
goras resulteren in een kabelkracht S met een rich
ting die volgens de geornetrie gelijk moet zijn aan 
de richting van het vlak waarin kabel 2 zich be
vindt. 

q
4
.(2df 

8.f4 

(Fonnule D. I) 

d 
dus f4 = 2/12 
(Fonnule D.2) 

h2 
en tan« = -

C 
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S =IJ-! 2 +V 2 
4;11u,x y 4 4 = 1-1· d. 

dus Cf2 = Q2· d. 
-

(Fomwle D.3) 

Bij opwaartse belasting door windzuiging (belas
tinggeval A) zal kabel 3 als draagkabel fungeren en 
kabel 4 net ontspannen (zie figuur D.5). 

dus 11 =Ql.d. 

1 

(Fommle D.4) 

De hoogte van de steunpunten voor kabel 2 (ht) 
wordt zodoende: 

lit =h1 +f3 +t +h2 =(h1+h2)(l+;c) 

(Fon11ule D.5) 

De verhoudingen met betrekking tot kabel 2 zijn 
in figuur D.5 weergegeven, waarbij gekeken wordt 
naar het werkelijke vlak waarin de kabel ligt. Aan
genomen wordt dat over de gehele lengte van het 
rechte eind de kabel een paraboolvorm aanneernt 
bij voile belasting en dat de richting van de kabels 
naar de oplegpunten gelijk is aan die van de resul
terende kracht (S2:maJ aan het uiteinde van de pa
rabool. 
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L' L2= 114 

M bocht M bocht 

Figuur D.6: Scltematiseri11g kabel 2 (ltalj) 

Na enige omwerkingen wordt clan voor de maxima
le spankracht in kabel 2 gevonden: 

waarin, q2 "Q2.d.~ 

[
2 

= 114 m 

z; = tanl8'.( 27 +~ +c) 

(Fonnule D.6) 
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Op eenzelfde manier is de maximale kabelkracht in 
kabel 1 te bepalen. Uiteindelijk zijn de formules 
voor het vinden van de maximale kabelkrachten in 
kabel 1 en 2 dan als volgt te schrijven: 

I I = I I 
I 2 

II =12 =114111 

(Fommle D. 7) 

D.3.3 Berekening van de maximale 
binnenringkabelkrachten 

Bekeken is de kabel aan de binnenkant van het 
rechte eind. Deze kabel 5 volgt bij voile belasting 
ook een paraboolvorm en wordt belast door de 
horizontale krachten HA van kabel 3 of 4 (afhan
kelijk van het belastinggeval). Deze puntlasten op 
kabel 5 warden aangenomen als een gelijkmatig 
verdeelde belasting en dus moeten daartoe de 
puntlasten gedeeld warden door 9,5 m, de breedte 
van het gedragen dakoppervlak. De maximale ka
belkrachten warden berekend zoals in 0.2.2 en 
leveren, indien wordt uitgegaan van de aangeno
men geometric voor de binnenring met R 10,8 m 
en f5 =8,7 m, als eindresultaat: 
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s 
5;max,I 

s 5;m,u;2 

(Fommle D.8) 

Ss,max.l is hierin de maximale kracht in kabel 5 bij 
belastinggeval 1 en Ss,max.2 is de maximale kabel
kracht bij belastinggeval 2. 
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D.4 Constructie 1net 8 steun-
punten 

D.4.1 Geometrie en schematisering 

De uitgangspunten bij het bepalen van de globale 
geometrie van deze constuctie zijn gelijk aan die 
voor de constructie met 6 steunpunten en een en
kele binnenring en die zijn terug te vinden in 
0.3.1. De hier verder gebruikte globale geometrie 
ziet er als volgt uit: 

- de breedte van de overkapping is aan beide zij
den 2 m breder dan de schaatsbaan en dus 
12+2*2= 16 m breed; 

- het dak in de bocht (I 80°) wordt verdeeld in 
tien delen met een oppervlak van 136 m2

; 

- het dak op het rechte eind ( 114 m Jang) wordt 
verdeeld in twaalf delen van 133 111

2
; 

- de binnenring heeft in de bochten een cirkel
vorm met een straal R= 16,0 m en op de rechte 
einden een paraboolvorm met een lengte van 
15=68,4 111 en een peil van f5 =3,8 m; 

- de twee parabolen aan de buitenkant van een 
bocht hebben een lengte van lb=59,5 m en een 
peil van fb=5,95 m; 

- de steunpunten van de constructie liggen op 
een af stand e=50,6 111 vanaf het 111iddelpunt 
van de bocht in de richtingen 18, 90 en 162 
graden; 

- de parabool aan de buitenkant van het rechte 
eind heeft een lengte van 11 en een peil van if 
voor de onderkabel en een lengte 12 en een peil 
f2 voor de bovenkabel. 

tf 
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D.4.2 Berekening maximale kabel-
krachten op het rechte eind 

De berekening gaat op identieke wijze als bij de 
constructie met 6 steunpunten en enkele binnen
ring en daarom zullen hier alleen de uitkomsten 
gegeven worden. 

d. ll ✓ I ? 2 2 S1. = Q1.-.(4.l1 +l1Y +16.(h1 +c) 
,ma.r 8.c 

11 = 11 
I 2 

11 = 12 = 57 m 

(Fomrule D. 9) 

D.4.3 Berekening van maximale 
binnenringkabelkrachten 

De maximale krachten in de kabel worden met de 
aangepaste waarden voor R, 15 en f 5: 

s 
5;max,l 

s 
5;ma.r,2 

(Fonnule D.10) 

Ss,max.l is hierin de maximale kracht in kabel 5 bij 
belastinggeval I en Ss,max.2 is de maximale kabel
kracht bij belastinggeval 2. 
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D.5 6 of 8 steunpunten? 

D.5.1 Maximale kabelkrachten 

Het is voldoende om alleen de kabelkrachten van 
de constructies op het rechte eind te beschouwen, 
omdat de krachten in deze kabels naar verwach
ting het grootst zullen zijn en hier ook de grootste 
verschillen zullen optreden tussen de beide con
structies. 
In tabel D. I staan de berekende kabelkrachten 
voor verschillende waarden van c en h2• Voor de 
duidelijkheid zijn deze waarden ook weergegeven 
in diagrammen (figuren D.7 t/m D.10). De conclu
sies over de berekende ·waarden zijn terug te vin
den in D.5.2. 

D.5.2 Conclusies 

Aan de hand van de kabelkrachten berekend in 
D.5.1 zijn de volgende conclusies te trekken over 
een constructie met 6 of 8 steunpunten: 

- Alie kabelkrachten blijken bij dezelfde waarden 
voor de variabelen c, d, h1 en h2 voor de vergele
ken constructies bij de constructie met 8 steun
punten veel kleiner en dus gunstiger dan bij de 
constructie met 6 steunpunten. De krachten in 
de draagkabels zijn meer dan een factor 2 l<lei
ner en de krachten in de binnenring verschillen 
ongeveer 40%; 

Bij een toenemende waarde van c kunnen de 
krachten in de draagkabels drastisch worden 
verkleind. De ringkrachten nemen echter on
gunstig toe bij een grotere waarde voor c; 

- De krachten in de draagkabels bij sneewbelas
ting veranderen nauwelijks bij toename van h2. 
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Een grotere waarde van h2 is echter we! gunstig 
voor de ringkrachten; 

- Het is gunstig om bij een grotere waarde voor c 
ook een grotere waarde voor h2 te kiezen; 
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Tabel D.1 

BelastinJ!. 6steunpunten kabelkrachten bii 6 steunpunten 8steun ,unten kabelkrachten bi j 8 steunounten 

QI 102 d b HI H2 Ht L' LI-L2 11/Ll f2/L2 f3/L3 f4/L4 SI S2 S3 S4 S5,l S5,2 LI-L2 11/Ll f2/L2 f3/L3 f4/L4 SI S2 S3 S4 S5,l S5,2 

Variabele 
b 0.85 2.7 16 5 6 10 41.60 1300 114 0.05 0.07 0.30 0.50 6547 21165 168 459 2468 4704 57 0.07 0.10 0.30 0.50 2197 7252 168 459 1787 3406 

0.85 2.7 16 6 6 10 37.33 13.32 114 0.05 0.07 0.25 0.42 5513 17818 183 479 2962 5645 57 0.08 0.11 0.25 0.42 1864 6143 183 479 2145 4088 

0.85 2.7 16 7 6 10 34.29 13.65 114 0.05 0.07 0.21 0.36 4778 15435 199 501 3456 6586 57 0.08 0.11 0.21 0.36 1627 5356 199 501 2502 4769 

0.85 2.7 16 8 6 10 32.00 13.97 114 0.06 0.08 0.19 0.31 4228 13654 215 526 3949 7527 57 0.09 0.1 I 019 0.31 1451 4770 215 526 2860 5450 

0.85 2.7 16 9 6 10 30.22 14.30 114 0.06 0.08 0.17 0.28 3802 12274 233 552 4443 8468 57 0.09 0.12 0.17 0.28 1315 4317 233 552 3217 6131 

0.85 2.7 16 10 6 10 28.80 14.62 114 0.07 0.08 0.15 ()25 3463 11175 251 580 4937 9409 57 010 0.12 0.15 0.25 1207 3958 251 580 3575 6813 

0.85 2.7 16 II 6 10 27.64 14.95 114 0.07 0.09 0.14 0.23 3187 10279 270 610 5430 10350 57 0.11 0.13 0.14 0.23 1120 3667 270 610 3932 7494 

0.85 2.7 16 12 6 10 26.67 15.27 114 0.08 0.09 0.13 0.21 2957 9537 289 641 5924 11291 57 0.11 0.13 0.13 0.21 1047 3427 289 641 4289 8175 

0.85 2.7 16 13 6 10 25.85 15.60 114 0.08 0.09 0.12 0.19 2765 8912 308 673 6418 12232 57 0.12 0.14 012 0.19 987 3225 308 673 4647 8856 

0.85 2.7 16 14 6 10 25.14 15.92 114 0.09 0.10 0.11 0.18 2600 8379 328 706 6912 13173 57 0.13 0.14 0 II 0.18 936 3054 328 706 5004 9538 

0.85 2.7 16 15 6 10 24.53 16.25 114 0.09 0.10 010 0.17 2459 7919 348 740 7405 14113 57 0.13 0.15 0 10 0.17 892 2908 348 740 5362 10219 
f 

H2 0.85 2.7 16 15 6 10 24.53 16.25 114 0.09 0.10 0.10 017 2459 7919 348 740 7405 14113 57 0.13 0.15 0.10 0.17 892 2908 348 740 5362 10219 

0.85 2.7 16 15 6 II 26.07 16.25 114 0.09 0.10 0.10 0.18 2459 7955 348 694 7405 12830 57 0.13 0.15 0.10 0.18 892 2932 348 694 5362 9290 

0.85 2.7 16 15 6 12 27.60 16.25 114 0.09 0.11 0.10 0.20 2459 7994 348 657 7405 11761 57 013 0.16 0.10 0.20 892 2958 348 657 5362 8516 

0.85 2.7 16 15 6 13 29.13 16.25 114 0.09 0.11 0.10 0.22 2459 8036 348 627 7405 10856 57 0.13 016 010 0.22 892 2987 348 627 5362 7861 

0.85 2.7 16 15 6 14 30.67 16.25 114 0.09 0.11 0.10 0.23 2459 8081 348 601 7405 10081 57 0.13 0.17 0.10 0.23 892 3017 348 601 5362 7299 tf 
0.85 2.7 16 15 6 15 32.20 16.25 114 0.09 0.12 0.10 0.25 2459 8129 348 580 7405 9409 57 0.13 0.17 0.10 0.25 892 3049 348 580 5362 6813 

0.85 2.7 16 15 6 16 33.73 16.25 114 0.09 0.12 010 0.27 2459 8180 348 563 7405 8821 57 0.13 0.18 0.10 0.27 892 3083 348 563 5362 6387 

0.85 2.7 16 15 6 17 35.27 16.25 114 0.09 0.13 0.10 0.28 2459 8235 348 547 7405 8302 57 0.13 0.19 0.10 0.28 892 3119 348 547 5362 6011 

0.85 2.7 16 15 6 18 36.80 16.25 I 14 0.09 0.13 0.10 0.30 2459 8292 348 534 7405 7841 57 0.13 0.19 0.10 0.30 892 3157 348 534 5362 5677 
0.85 2.7 16 15 6 19 38.33 16.25 114 0.09 0.14 0.10 0.32 2459 8352 348 523 7405 7428 57 0.13 0.20 0.10 0.32 892 3196 348 523 5362 5378 ,. 
0 85 2.7 16 15 6 20 39.87 16.25 114 0.09 014 0.10 0.33 2459 8414 348 513 7405 7057 57 0.13 020 0.10 0.33 892 3237 348 513 5362 5109 

PAGINA a:a 
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Figuur D.7: Max. kabelkrachtm bij variabele b (belastingsgeval 1) 
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Figuur D.8: Max. kabelkrachten bij vmiabele b (belasti11gsgeval 2) 
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Figuur D.9: Max. kabelkrachten bij variabele H2 (belastingsgeval 1) 

16000 

~ 
14000 

ii= 
:, 12000 .. .. 
C 10000 "' . .., 

..c - 8000 ..c 
" ] 6000 
-.: ..c 
~ 4000 

"' .. 
E 2000 

0 

10 

-------_c._.,, __ -.-------'--"---'~------: .. .. ---- . ·-. -- - -- . -

II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

H2 ( d=16; b=l5; Hl=6) [mf 

--S2 6stp 

· · · .. S5 6stp 

--s2 8stp 

• • • S5 8stp 
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kJinnenrinq ,r d 
71 II /1 

Figuur D. I I: Geomet,ie vau het voorlopig outwe1p 
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D.6 Optimalisering V.O. 

D.6.1 Aanpassing geometrie 

In 0.5 is duidelijk gebleken dat het constructief 
gezien verstandig is om te kiezen voor een constuc
tie met tussensteunpunten op het rechte eind. De 
uitgangspunten voor <lit ontwerp stellen echter 
nadrukkelijk dat op het rechte eind geen steunpun
ten gewenst zijn. Deze eis is gesteld om er voor te 
zorgen dat vanuit de jurytoren en het restaurant in 
de evenementenhal en vanaf een tijdelijk te plaat
sen tribune tussen de evenementenhal en de 
schaatsbaan onbelemmerd zicht zou zijn op die 
schaatsbaan. Daarbij is aangenomen dat eventuele 
steunpunten dicht in de buurt van de baan zouden 
zijn gesitueerd en dat hoeft met de huidige con
structie helemaal niet het geval te zijn. Het basis
idee zal we! aangepast moeten worden om tege
moet te komen aan de wens van onbelemmerd 
zicht op de schaatsbaan. 
Problemen met de zichtlijnen vanuit de jurytoren 
zijn te voorkomen door de oplegpunten van de 
onderkabels aan de buitenkant van de baan om
hoog te brengen, zodat er een kleiner 'dicht' vlak 
van kabels ontstaat waar dan we! makkelijk on
derdoor of omheen gekeken kan warden. De opleg
punten aan de uiteinden van het rechte eind van 
de schaatsbaan zullen dan we! precies op de schei
dingslijn van bocht en rechte eind komen te liggen, 
omdat anders de kabel nog in het zicht van de jury 
hangt. Tevens moeten er clan in de bocht twee 
oplegpunten toegevoegd worden in verband met de 
benodigde kromming van de ophangkabels aan de 
buitenkant van de bocht. Vanuit het restaurant is 
op deze manier oak bijna een vrij uitzicht op heel 
de baan mogelijk, maar een minimale zichtsbelem
mering is helaas niet te voorkomen. Vanaf een 
eventuele tribune voor de evenementenhal is er 
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onbelemmerd zicht op de complete schaatsbaan. 
De tribune moet misschien we! in twee aparte de
len warden opgebouwd, omdat anders de hoogte 
van de tribune en dus het aantal zitplaatsen be
perkt wordt door de aanwezige steunpuntconstruc
tie. De aangepaste geometrie van de constructie 
ziet er dan uit als in figuur D. I I. 

D.6.2 Berekening maximale kabel-
krachten op het rechte eind 

De berekeningen gaan weer op dezelfde wijze als 
in hoofdstuk 0.3 en daarom worden hier alleen de 
uitkomsten gegeven. Voor de bepaling van de ma
ten b, c en alle hoogtes worden de kabelkrachten 
op het rechte eind bekeken. Aan de hand van de 
dusdanig ontstane geometrie zullen de kabelkrach
ten in de bocht bepaald worden. 

Kabcls 3 en 4: 

d 
f =-.h 

3 2.c I 

(Fonnule D. I I) 

(Fonnule D.12) 

De maximale krachten in de kabels 3 en 4 hangen 
af van de breedte van het gedragen dakoppervlak. 
Voor het voorlopig ontwerp wordt gekozen voor 
een breedte van 5,7 men dus moeten 91 en 92 met 
een factor 5,7 vermenigvuldigd worden om de 
maximale kabelkrachten te krijgen. 

Kabels I en 2: 

s 
l:max 

s 2:m,u 

=Qr-.-. 57 +16. 11 +c 57 d ✓ 2 (l 2 2) 
8 h

1 

= Q2 . 
57 

. .!!.__ ✓572 + I 6. (h; +c2
) 

8 112 

(Fommle D.13) 

Kabel 5 ( de paraboolvormigc kabels op het 
rechte eind van de binnenring): 

Bij de bepaling van de geometrie wordt er voorlo
pig van uitgegaan dat het peil van de paraboolvor
mige kabels gelijk is aan de waarde voor c. Ss;max,i is 
de maximaal optredende kabelkracht op het rechte 
eind bij belastinggeval i. 

s 5;max, I 

s 5;max,2 

(Fomtule D.14) 

_!_ +..!..... ✓512 +16.c2 

J 2 c2 
I I 

In tabel 0.3 staan de kabelkrachten berekend vol
gens de hiervoor weergegeven formules. 

Met inachtneming van bepaalde waarden van de 
variabelen in de formules voor het bereiken van 
een zo min mogelijke zichtbelemmerende construe
tie vanuit de jttrytoren en het restaurant wordt 
gekozen voor de gearceerde geometrie in tabel 0.3. 
Deze geometrie is oak weergegeven in figuur 0.10, 
waarin nu dus b= I 0 m, c=5 m, d= 16 m, h0 =4 m, 
h 1 =2 m, t=3,2 m,, =4,8 m, 11 =3 m, p =6 men 
h,=23 m. 

l'AGINA ■Ii■ 



ONTWERP VAN EEN OVERKAPPING VOOR DE Rlllll METER KUNSTIJSBAAN IN EINDHOVEN 

D.6.3 Berekening maximale kabel-
krachten in de bocht 

Als uitgangspunt warden alle dakspanten hetzelfde 
gekozen, zowel op het rechte eind als in de bocht. 
In de bocht betekend dit dat de onder- en bovenk
abel van de dakligger bij volbelasting niet meer 
precies de krachtlijn volgen t.g.v. het veranderde 
belastingschema (figuur D.12). 

Fi.guw· D.12: Belastingschema voor twee 
gelwppelde daksprmteuop het rechte 
ei1td (boveu) eu i11 de boc/1t (011de1) 

c I Ib;[O 
c;5 . .,,, __ _ 

Figuw· D.13: Draagkabels aan de buiteuzijde 
va11 de bocht 

De coordinaten van de punten I en 3 liggen vast, 
maar de coordinaten van punt 2 zijn bepaald met 
behulp van het krachtenevenwicht. Het probleem 
wat zich hierbij voordoet, is dat punt 2 onder de 
krachtlijn komt te liggen van de maximale kracht 
in de draagkabel van de dakligger (figuur D.14). 
Hierdoor zullen de kabels dus een andere vorm 
aannemen clan de aangenomen vonn bij deze bere
kening en zullen ook de kabelkrachtcn veranderen. 
Om dit alles met de hand te bepalen gaat te ver 
voor deze ontwerpberekening en dus zal verder 
gerckend warden aan de hand van het berekende 
coordinaat voor punt twee. 

2,4 d;/6 
21 

z;J,36(1,44 

De krachtlijn bij een scheve verdeling zou een der
degraads functie zijn, terwijl de dakspanten een 
paraboolvorm hebben en dat is een tweedegraads 
functie. Bij deze ontwerpberekening wordt er van 
uitgegaan dat de krachten in de dakspanten van de 
bocht gelijk zijn aan de krachten in de dakspanten 
van het rechte eind. Er moet ,vel rekening mee ge
houden warden dat deze krachten niet in dezelfde 
richting op de draagkabels aangrijpen, zoals op het 
rechte eind (figuur D.13). Figuur D.14: Bepaliug z volgeus de kmchtlij1t 
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Kabel I B en 2B 

De maximale kabelkrachten in de kabels aan de 
buitenkant van de bocht warden op bovenstaande 
manier berekend clan: 

smax.lB;l = 2569 kN (onderkabel in de bocht, 
belastinggeval A) 

Smax:rn:z = 4000 kN (bovenkabel in de bocht, 
belastinggeval B) 

Kabel 5B 

De maximale kracht in de kabel van de binnenring 
in de bocht wordt bepaald uit de hoek die de aan
sluitende kabels van de binnenring maken met de 
dakligger (zie figuur D. 15). De maximale kracht in 
de binnenring in de bocht wordt clan: 

s. ? 

S 
1+_ 

5B;mat~i =- -----
2. sin 5, 625° 

(Fommle D.15) 

SsB;max,l = 1754 kN (maximale kracht, belasting
geval I) 

S58,max.z = 1811 kN (maximale kracht, belasting
geval 2) 

Figuw· D.15: Bepali11g kmcht in bi1111e11ri11g 

,-
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De maximale krachten in de binnenring op de uit
einden van het rechte eind bij een peil van 
f5=c=5 m zijn gelijk aan de horizontale kracht van 
een gelijkvormige kabel belast door eenzelfde ge
lijkmatig verdeelde belasting: 

2 1 2 
Q .. d./2.j c' •I 

q .. l h. 
H=-'-= ' 

8.f 8._h 

(Fonnule D.16) 

4899 kN 
5052 kN 

Deze waarden zijn duidelijk niet gelijk aan de 
krachten in de kabel in de bocht (verschil met een 
factor 2,8!), terwijl de krachten in werkelijkheid 
we! over heel de binnenring gelijk zullen zijn. Dit 
betekent dat de vorm van de binnenring ter plaatse 
van de aansluiting van het rechte eind op de bocht 
er anders uit moet gaan zien om grate verschillen 
in het voorspanniveau van de dakspanten op het 
rechte eind en in de bocht te voorkomen. Een een
voudige aanpassing in de goede richting zou kun
nen zijn het peil van de paraboolvormige kabels 
van de binnenring op het rechte eind met een fac
tor 2,8 te vergroten. De maximale kabelkrachten in 
de paraboolvormige delen van de binnenring war
den met een peil van 2,8*5= 14 m dan: 

S5:rnax.l 

s5:rnax,2 

2453 kN 
2529 kN 

De vergroting van het peil met een factor 2,8 heeft 
we! een voor het oog minder open middengebied 
tot gevolg. Als dit estetisch niet verantwoord zou 
blijken, kan gekozen warden voor een kleinere ver
grotingsfactor, maar dan moet in de bocht we! ge-

BIJlAGE ■•- ONTWERPBEREI<ENINGEN T.B.V.HET VO 

rekend warden op een hoger clan noodzakelijk 
voorspanniveau van de dakspanten. 

D.6.4 Samenvatting geometrie en 
maximale kabelkrachten 

De geometrie van het voorlopig ont,verp is tot 
stand gekomen aan de hand van eenvoudige ont
werpberekeningen en zal onder invloed van nauw
keurigere ( computer-) berekeningen zodanig aan
gepast warden dat de optredende krachten zo klein 
mogelijk blijven en zo gelijk mogelijk verdeeld. De 
voorlopige geometrie heeft de volgende afmetingen 
(in m): 

b=lO,0 h0 =4,0 11=57,0 f1=5,4 
c=5,0 h1=2,0 12=57,0 f2=5,8 
d= 16,0 h2=3,0 !3=32,0 f3=3,2 

he=6,0 !4=32,0 f4=4,8 
h,=23,0 !5=57,0 f5= 14,0 

In tabel D.2 staan de maximaal te verwachten 
kabelkrachten in de kabelconstructie weergegeven. 
Naast de hiervoor berekende kabelkrachten zijn in 
tabel D.3 oak de kabelkrachten toegevoegd van de 
ophangkabels en voor de volledigheid de daaruit
vloeiende krachten in de pylonen en dus de funde
ring (figuur D.16). Deze krachten zijn berekend 
uit simpele evenwichtsvergelijkingen in warden 
daarom niet nader toegelicht. 
De waarden in de tabellen geven slechts een indi
catie van de werkelijke krachten, omdat bij de be
rekening nogal wat benaderingen en vereenvoudi
gingen zijn toegepast. Het gaat dus vooral om de 
orde grootte van de krachten en deze lijken 
beheersbaar. 
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Tabel D.2 

kabel belastingcombinatie 

A B 

rechte 1 4863 kN n.v.t. 
eind 2 n.v.t. 4681 kN 

3 344 kN n.v.t. 

4 n.v.t. 355 kN 

5 2453 kN 2529 k.N 

bocht lB 2569 kN n.v.t. 

2B n.v.t. 2529 k.N 

SB 1754 kN 1811 k.N 

Figuur D. I 6: Onderdelm van opltangconstmctie 

Tabel D.3 

pyloon 7624 k.N 

Tl 1922 kN 

T2 3545 kN 

T3 2644 kN 
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D.6.5 Voorspanniveau dakspanten 

Bij de bepaling van het voorspanniveau in een dak
spant wordt er van uit gegaan dat de knopen op 
een paraboollijn liggen. Deze paraboollijnen sym
boliseren twee geschakelde dakiggers (figuur D.17). 
De de aangenomen parabolen hebben de volgende 
functievoorschrif ten indien de top van de onderka
bel en het dal van de bovenkabel precies op het 
snijpunt liggen van de twee symmetrie lijnen: 

onderkabel: 
bovenkabel: 

y 
y 

-0,0125 * x2 

0,01875 * x2 

( voor x tussen -16 en 16 meter) 

JO f 

9 • 
p p 

16 

I
,. 
f3 

Figuur D. I 7: Twee gescliakelde dakliggers vo1111e1i 
1wmuzal kabelspa11t 

De rekstijfl1eid wordt voor de boven als de onder
kabel gelijk gekozen en bedraagt EA= 100000 kN 
(E= 120000 N/mnl en A=833 mm2

, 4>=32,6 nun). 
Voor de kleinste treklaacht in de spankabel bij 
voile belasting wordt 5 kN aangenomen. Dit is laag 
in verhouding tot de te verwachten maximale trek
kracht van ongeveer 350 kN, maar de belasting is 
al vennenigvuldigd met een extra veiligheidsfactor 
1,5. Hierdoor zal ontspannen van de kabel met 
grote waarschijnlijkheid niet voorkomen. 
In tabel 0.4 staan alle benodigde gegevens voor de 
berekening en tevens de uitkomsten voor het bepa-

Jen van het voorspanniveau van de dakligger bij 
belastinggeval B, eigen gewicht in combinatie met 
sneeuw. Het voorspanniveau wordt berekend aan 
de hand van de verlengingen van elk kabeldeeltje, 
zodat in onbelaste toestand de totale hoogte, dus 
de verticale af stand tussen de steunpunten van het 
dakspant, gelijk blijft aan f3 +f4 . Voor het bepalen 
van die hoogtes wordt gebruik gemaakt van de be
nadering van de kabelvergelijking en deze staat 
weergegeven in formule D.17. 

[ 
z ) - EA.p'2.z3 

H3 +H2.EA. 1 -so 
24.s0 

(Fommle D.17) 

Door middel van itteratie van p' (de spanning in de 
hangers) warden de juiste hoogtes voor de draag
en spankabel gevonden in onbelaste toestand (f3 

en f 4) en daarmee zijn het voorspanniveau en de 
vervorming van het dakspant bekend. 
Omdat de draagkabel, de bovenkabel in belasting
geval 2, een peil heeft dat groter is clan 1/10 van de 
overspanning kan de benadering van de kabelver
gelijking niet zonder meer worden toegepast, want 
deze benadering geldt slechts voor peilverhouding
en die kleiner of gelijk zijn aan 1/10. Dit komt 
door de benadering van de kettinglijn door een 
parabool: f k / ~ is voor ' / I =0, 15 ( de peilverhou
ding van de bovenkabel) gelijk aan 1,0252 (lineair 
gei'nterpoleerd) dus moeten de berekende waarden 
van f hier mee vennenigvuldigd warden om tot een 
juist benaderde oplossing le komen. 
De ma.ximale verplaalsing van het dakspant ten 
opzichte van de (verende) oplegunlen bedraagt 
lussen de onbelaste tocstand en belast door belas
tinggeval B dus 140 mm. De verplaatsing bij belas
tinggeval 1 vanuit de onbelaste toestand is nu le 
bepalen door hel aanbrengen van die belasting op 
de vorm van het dakspant in onbelaste toestand. 
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In het kader van deze ontwerpberekening wordt op 
dit moment volstaan door aan te nemen dat de 
vervorming in opwaartse richting dezelfde orde 
grootte zal hebben als de vervorming in neerwaart
se richting. 

Uit tabel 0.6 blijkt dat door het vergroten van de 
rekstijfheid (EA) van de kabels de verplaatsing in 
het midden van de geschakelde dakspanten kleiner 
wordt en de laachten in de hangers in onbelaste 
toestand ( 4 *p') groter. De maximale verplaatsing 
van de dakspanten tussen de twee bekeken extre
me belastinggevallen wordt geschat op 300 mm. 
Hierbij komt dan nag de verplaatsing van de tot nu 
toe onverplaatsbaar geschematiseerde oplegpunten 
van de dakspanten, want die oplegpunten zijn in 
werkelijkheid oak weer vervormbare kabelcon
structies. 
De totale vervormingen van de constructie zullen 
dus groat zijn, maar dat is te verwachten bij dit 
soort voorspanconstructies. Eigenlijk is dit ook 
geen probleern indien er maar voor gezorgd wordt 
dat de alle constructiedelen de vervormingen vrij 
kunnen rneemaken en de constructie nooit in ei
genfrequntie terechtkomt, want dat levert wel ge
vaarlijke situaties op. 

,, 
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Tabel D.4 

knooppunlen spankabel belasle slaaflengten knooppunlen draagkabel belasle slaallengleu 
knoop X y element So;i knoop X y element So;i 

11 0 0 a 2 11 0 0 f 2 
9 2 Oh 4.0252329 10 2 0g 4.o565533 
7 6 0.45 C 4.0792156 8 6 0.675 h 4.1761226 
5 10 1.25 d 4.1761226 6 10 1.875 i 4.3863424 
3 14 2.45 e 2.1360009 4 14 3.675 j 2.294695 
I 16 3.2 2 16 4.8 

32.833144 33.827427 

Belasling P= 5, 7•4•Q2= 45.6 kN 
Rekstijfheid EA= 150000 kN 

Staalkrachtentabel 
a 5 f 273.18519 k 46.I 
b 5.0315411 g 277.04757 I 46.1 
C 5.0990195 h 285.21371 01 46.1 

d 5.2201533 i 299.57094 n 46.1 
e 5.3400023 i 313.43834 

Oubelaste staallengten Si- S0;i S0;d-L 
S0;s 32.832582 0.0005617 0.8325824 
S0;d 33.794796 0.0326305 1.7947962 

p'(kN) L Hsi b C Hd2 Hd3 Hd4 lid! b C Hs2 Hs3 Hs4 fs fd fs+fd fd+fs fs-fs fd-fd 
4 32 161.98162 3803.7629 99803298 158.73974 158.70463 158.70463 I 10.32445 7966.2982 96961674 109.57606 109.57345 109.57345 3.3229025 4.6726646 7.9955671 8 0.1229025 0.1273354 

4.2 32 170.0807 3803.7629 110033136 166.51722 166.47668 166.47667 115.84067 7966.2982 106900245 115.01641 115.0134 115.0134 3.3261597 4.6742381 8.0003978 8 0.1261597 0.1257619 
5 32 202.47702 3803.7629 155942653 197.48649 197.41873 197.41872 137.90556 7966.2982 151502615 136.74212 136.73705 136.73705 3.3390958 4.6805164 8.0196122 8 0.1390958 0.1194836 
6 32 242.97242 3803.7629 224557420 235.89079 235.77509 235.77506 165.48668 7966.2982 218163766 163.81976 163.81102 163.81102 3.3550623 4.6883292 8.0433915 8 0.1550623 0.1116708 
7 32 283.46783 3803.7629 305647600 273.96739 273.78586 273.7858 193.06779 7966.2982 296945126 190.8103 190.79648 190.79648 3.3708104 4.6961035 8.0669139 8 0.1708104 0.1038965 
8 32 323.96323 3803.7629 399213191 311.73021 311.46253 311.4624 220.6489 7966.2982 387846695 217.71505 217.69449 217.69449 3.3863477 4.7038398 8.0901875 8 0,1863477 0,0961602 

fl 
EA p' Df 

50000 2.6 0.181 
100000 3.39 0.14 
150000 4.2 0.126 
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Bijlage E 

Van VO tot basismodel 
( rel~enmodel van DO) 
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E. I Inleiding 

Het V.O. is op onderstaande manier aangepast tot 
het basismodel en dat client als invoerconstructie 
voor de berekeningen met het op de EEM geba
seerde rekenpakket A.nsys 5.3. Uitgangspunt dat 
bij de aanpassing gehanteerd wordt, is dat zoveel 
mogelijk gelijke elementen kunnen warden toege
past, zodat het maken van de elementen goedko
per kan zijn en de uitvoering (montage van de con
structie) eenvoudiger kan verlopen. 
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E.2 Aanpassing van het VO 

E.2.1 Verdeling dakvlak 

In het V.O. werd ter markering van de overgang 
van rechte eind op bocht gekozen voor het plaat
sen van de oplegpunten precies op de grenslijn tus
sen rechte eind en bocht. Omdat de opleggingen 
zich midden tussen de dakspanten bevinden, was 
voor het dakvlak een overgangssegment noodzake
lijk. Dit vanwege het feit dat het dakvlak daar ter 
plaatse (tussen het laatste spant op het rechte eind 
en het eerste spant in de bocht) voor de ene helft 
gevormd wordt door een half dakdeel zoals dat 
tussen de dakspanten op het rechte eind voorkomt 
en voor de andere helft gevormd wordt door een 
half dakdeel zoals dat tussen de dakspanten in de 
bocht voorkomt. Nadeel van deze oplossing is het 
grater aantal verschillende dakdelen (3 tegen 2) en 
de uit berekening blijkende discontinuileit van de 
kabelkrachten in de binnenring. 
In hct basismodel zijn de pylonen verder naar het 
midden van het rechte eind geplaatst en wordt een 
dakliggcr boven de grenslijn geplaatst. In het basis
model is zo dan elk bochtsegment hetzelfde en elk 
segment op het rechte eind ook. Daarbij is een 
vlociender krachtenverloop mogelijk in de binnen
ring; 

E.2.2 Binnenring 

De discontinuileit die bij het V.O. optrad in het 
krachtenverloop van de binnenring bij het begin 
van de bocht, had te maken met de richting van de 
kabel op het overgangsdeel tussen rechte eind en 
bocht. Dit was namelijk een gecombineerde rich
ting tussen de vervolgrichting van de kabel in de 
bocht en het werkelijke parabolische verloop van 
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de binnenring op het rechte eind. Deze gecombi
neerde richting was een gevolg van de plaats van 
de dakspanten, die niet precies geplaatst waren 
boven de grens tussen bocht en rechte eind. Om
dat <lit in het basismodel we! het geval is, kan een 
continue krachtverloop in de binnenring, in sa
menhang met een gelijke voorspankracht in alle 
dakspanten, mogelijk zijn door de richting van het 
eerste kabeldeel van de binnenring op het rechte 
eind gespiegeld te kiezen aan de richting van het 
laatste kabeldeel van de binnenring in de bocht 
t.o.v. het dakspant boven de grens van bocht op 
rechte eind (figuur E. l) 

Figuur E.l: 

F 
F F F 

60 960 960 

bocht 
(cirkelvorm) 

rechte eind 
(paroboo/vorm) 

Bi1menri11g t.p. v. de aansluiting 
vau de boc/1t op /iet rec/1te ei11d 

Nu de beginrichting van de binnenring op het 
rechte eind vast ligt, kan het verdere parobolische 
verloop van de kabel gevonden warden door het 
vectorieel samenstellen van de krachten in de bin
nenring met de gewenste voorspankrachten in de 
dakspanten. Door het kiezen van de plaats voor de 
verbindingskabels boven het middengebied is de 
vorm van de binnenring te bei"nvloeden, waarbij de 
d·warsverbindingen als spiegelassen van de binnen-
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ring (figuur E.2) gezien kunnen warden. Dit is 
noodzakelijk om overal in de binnenring krachten
evenwicht te creeren. Wordt de eerste koppelkabel 
dicht bij de bocht geplaatst (midden tussen de dak
spanten van dakdeel 3), dan houdt dit in dat de 
top van de tweede paraboolvorm oak dicht bij de 
bocht komt te liggen (tussen dakdeel 5 en 6) en de 
kabels tussen de einden van de dakspanten en de 
binnenring op het midden van het rechte eind Jang 
moeten zijn. Dit gaat ten koste van de openheid 
van de constructie boven het middengebied. 
Wordt de eerste koppelkabel echter verder naar 
het midden van het rechte eind geplaatst (dakdeel 
5), dan ligt de top van de parabool bij het eerste 
dakspant naast de tweede koppelkabel boven het 
middengebied. 
De enige fraaie oplossing is gelukkig precies tussen 
de reeds genoemde mogelijkheden in te vinden en 
dan ligt de eerste koppelkabel ter plekke van dak
deel 4 op het rechte eind. De zo ontstane vorm 
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van de binnenring ziet er evenwichtig uit, omdat 
het middengebied opgedeeld wordt in 4 ongeveer 
gelijke delen, waarbij de eerste dwarsverbinding 
t.o.v. de bocht de kabels van de binnenring boven 
het rechte eind samentrekt 0111 van daaruit een 
vloeiende overgang naar de bocht mogelijk te ma
ken. 

E.2.3 Ophangkabels in de bocht 

Het probleem dat zich voordoet bij het bepalen 
van het verloop van de ophangkabels in de bocht is 
dat de gekromde kabel niet in een vlak kan liggen 
tussen de oplegpunten zoals op het rechte eind. 
Dit komt door de verschillende richting van elk 
dakspant t.o.v. de fictieve lijn tussen de oplegpun
ten in de bocht en dit is het gevolg van de draaiing 
van de dakspanten om het rniddelpunt van de 
bocht. 

De krachtlijnen aan de buitenzijde van de dak
spanten in de bocht liggen zodoende in een kegel
vlak (figuur E.3). 
Evenwicht in de bocht is alleen rnogelijk als de op
hangkabel niet in een vlak ligt, maar in de ruirnte 
en dus eigenlijk dubbelgekromd is. Uitgangspunt 
blijft we! dat de dakspanten overal dezelfde vorrn 
hebben, maar dit heeft tot gevolg dat de hangers 
aan de buitenzijde van de dakspanten in de bocht 
een andere voorspankracht rnoeten krijgen. Ook 
moet ter plaatse van de overgang van rechte eind 
naar de bocht het uiteinde van de ophangkabel in 
de bocht overeenkomen met het uiteinde van de 
ophangkabel op het rechte eind, orndat de kabels 
door een steunconstructie (een pyloon met af
spantuien) gedragen worden. 
De gestelde randvoorwaarden blijken zodanig dat 
geen enkel van de aangewende computerprogram
ma 's de vorm van en de kracht in de ophangkabel 
kan bepalen, opdat evenwicht mogelijk is bij de 

Figuur E.2: Plaats van de koppelknbels in de bim1e11ri11g Figuur E.3: De uitei11de11 van de dakspaut-knbels liggeu in een kegelvlak 
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xy 
~11 

y11 

R,,11 0 (Mbocht) 

sln/2•36000 

~ xz 
i;; g 

Rz11 
)( 

~ 

r R,,11 z31 

15000 

c1'105+H5 21'105+H4 

-";'.. 
" ... 
-C yz Rz11 

lJ 
D 

~ 
C, 

~11 

Fi *cos 18 i
z11 

z31 

15000 

Figuur E.4: Kracltteueveuwicltt in drie vlakkeu 
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opgelegde belasting (de voorspansituatie met over
al de bekende voorspankrachten). Dit komt met 
name door de randvoorwaarde dat de richting en 
de grootte van de belasting niet alleen bekend is, 
maar daarbij oak de aangrijpingspunten niet ma
gen veranderen. De meeste programma's gaan ech
ter uit van een vastgestelde belasting op de vrije 
knooppunten en zoeken daarvoor een evenwichts
situatie door het veranderen van de positie van die 
knooppunten. Op die manier verandert de lengte 
van de tussenliggende lijnelementen en bij een ge
geven rekstijfheid dus oak de kracht in dat ele
ment. Door middel van een iteratieproces is het 
111ogelijk 0111 dan een evenwichtssituatie te bereke
nen. Daarbij kunnen de reactiekrachten van de 
niet vrije knopen (opleggingen) niet vastgelegd 
warden en dat is hier bij de aansluiting van de dak
spanten op de ophangkabel we! nodig. 
Orn het problee111 toch op te kunnen !assen is uit
gegaan van krachten-evenwicht. Daartoe is eerst de 
bovenophangconstructie in de bocht geschemati
seerd tot een aantal knooppunten in de ruimte, 
waar de bekende krachten op aangebracht warden. 
Op grand van symmetrie-overwegingen is slechts 
de helft van de ophangconstructie bekeken. Van
wege de draaiing van de dakspanten 0111 het mid
delpunt van de bocht, is dat middelpunt als oor
sprong van de ruimte gekozen, zodat de richtingen 
van de krachtlijnen makkelijk te omschrijven zijn 
en gerelateerd kunnen warden aan elkaar. Het 3D 
probleem (XYZ-ruimte) wordt geschematiseerd 
door drie 2D problemen door voor elk vlak (XY-, 
XZ- en XZ-vlak) afzonderlijk evenwicht op te stel
len (figuur E.4). Hieruit volgen I I vergelijkingen 
en daarmee is het 3D probleem te omschrijven 
(formules E. I t/111 E. I I). 

tf 
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Rr:11 -
106 

-cosl2°. J0
6 

-sinl8°.F
1 

=0 
3 3 

(Fonnule E. I) 

cos 18°.F
1 

- sin 12°. 
106 

- Jfyll = 0 
3 

(Fommle E.2) 

H4 + H5 + 4.105 
- Rzl = 0 

(Formule E.3) 

Rxll 

Ryll 

xll -x31 

3000 

(Fonnule E.4) 

Rxll -
106 

3 x31 - cos 12°. 36000 -----
Ryll sin 12. 36000 

(Fonnule E.5) 

Rxll 

Rzl 

xll -x31 

zll - z31 

(Fom1ule E. 6) 

106 
cos 12°. -- +FI.sin 18° 

3 

2.105 +H4 

(Fonnule E.7) 

x31 - cos 12°. 36000 

z31 - 15000 
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106 

3 

2.105 +H5 

(Fommle E. 8) 

~yl 1 3000 

x31 - 36000 

z31 - 15000 

Rzl :.11 - z31 

(Fomwle E.9) 

106 
FI. cos 18° - sin 12°. --

3 

2.105 +H4 

(Fommle E. I O) 

sin 12°.36000 

z31 - 15000 

zl 1 = 15000 + 0,6. (xl 1 - 36000) 

(Fommle E.11) 

Bet stelsel vergelijkingen is sneller (makkelijker) 
oplosbaar indien zo min mogelijk onbekende varia
belen gebruikt zijn. Dan zijn namelijk niet alle 
vergelijkingen nodig, maar net zoveel vergelijking
en als onbekenden, mits deze onafhankelijk zijn. 
Van knoop 11 ligt de y-coordinaat vast vanwege de 
gewenste plaatst van het oplegpunt, maar is de 
x-coordinaat vrij te kiezen. De z-coordinaat is af
hankelijk van de x-coordinaat, omdat het opleg
punt moet liggen in het vlak van de bovenophang
kabel op het rechte eind (anders zou er geen aan
sluiting rnogelijk zijn tussen de bocht en het rechte 
eind) en de richting van dit vlak ligt vast, omdat 
deze de richting moet hebben van het uiteinde van 
de bovenkabels van de dakspanten. Tegelijkertijd 
moet de x-coordinaat wel zo gekozen warden dat 
de kabelkracht uit de bocht loodrecht op het vlak 
van de oplegging gelijk is aan dezelfde kracht op 
het rechte eind t.b.v. het evenwicht. Als plaats van 
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de top van de parabolische bovenophangkabel is 
gekozen voor het vierde dakspant vanaf het opleg
punt bij het begin van de bocht, omdat alleen dan 
toepasbare waarden warden gevonden voor de co
ordinaten van de oplegpunten op het rechte eind 
(zie Ophangkabels op het rechte eind). Deze hang
en namelijk af van de beschikbare ruimte rand de 
schaatsbaan en de zichtlijnen vanuit de jurytoren 
en het restaurant naar de baan. 
Door het combineren van een aantal vergelijkingen 
warden twee nieuwe vergelijkingen gevonden voor 
x3 I, beide uitgedrukt in FI. Door het gelijkstellen 
van de twee vergelijkingen wordt FI opgelost en 
daarmee zijn m.b.v. de andere vergelijkingen dan 
weer de waarden van de overige onbekenden te 
vinden. Omdat de exacte uitdrukkingen t.b.v. de 
oplossing nogal complex kunnen warden, wordt 
gebruik gemaakt van het spreadsheetprogramma 
Excel. Deze heeft een optie tot doelzoeken en dit 
houdt in dat het programma m.b.v. de Newton
Rhapson-methode complexe vergelijkingen kan 
oplossen. Dit levert een getal op met een vooraf op 
te geven nauwkeurigheid. De gevolgde procedure is 
te herkennen in tabel E. I en dit is een uitdraai van 
het werkblad in Excel. 
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Tabel E.J: Bereke11i11g van de kabelgeomet,ie in 
de bocl,t 

BEPALING GEOMETRIE OPHANGKABELS BOCHT 

voorspannino vhd= 60000 
v= 240000 
HO= 600000 
H1= 400000 

BOCHT 
bovenopvangkabel x11= 40174.52 

v11= 3000 
z11= 17504.71 

x31= 38516.57 x31 x31 formule=0 hoek Fx/F\ 
F1= 3865590 38516.57 38516.57 -7.3E-12 
rx11= 1985792 54.80122 
rx21= 1194533 28.79126 
ry11= 3593230 17.98793 
ry21= 3676394 
z31= 16633.31 1043711 1043711 ·1.9E-09 
h4= 544102.4 
h5= 19608.97 
rz1= 1043711 

onderopvangkabel x30= 38516.57 x30 x30 
F0= 5798384 38516.57 38516.57 -4.2E-06 
rx10= 2978688 23.7631 
rx20 1791799 56.91663 

lry10= 5389844 17.98793 
lrv20= 5514591 
z30= 4911.125 4911.125 
y10= 3000 0 
x10= 40174.52 38516.57 
z10= 4330.193 4911.125 

RECHTE EIND 11= 42000 kies 
12= 66000 

dan is ry1RE= 3593230 3593230 0.074979 (=ry1s=ry1 RE-ry10) 
rx1s= 3385792 
rz1s= 1883711 
ry0RE= 5389844 
rx0s= 5078688 
rz0s= 1883711 
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KNOOP PU NT EN 

aansluitpu boven xs1= 
ys1= 
zs1= 

onder xs0= 
ys0= 
zs0= 

middenop boven xm1= 
ym1= 
zm1= 

hoek x/y onder xm0= 
lvm0= 

54.80122 zmO= 
28.79126 

snijpunten bocht xs1b= 
ys1b= 
Is1b= 

boven zs1b= 
onder zs0b= 

steunpunt bocht lopb= 
hoek 
zopb= 

23.7631 
56.91663 KABELKRACHTEN 

steunpunt boven rop(xy)= 
rop(z)= 
rop= 

bocht onder Fx= 
Fy= 
Fz= 
S= 

boven Fx= 
Fy= 
Fz= 
S= 

AFSTUDEERPROTECTVAN M.R.C. VAN DERHEI[DE 

STEUNCONSTRUCTIE 
kolommen schuin 

40174.52 xsb= 49500 
54000 ysb= 54000 bocht Fy= 4701017 

17504.71 zsb= 22693.01 Fz= 2087423 
40174.52 h- 17525.18 

54000 b= 8382.956 
4330.193 Fzpyl- 9827819 
46185.82 xm1b= 49500 Spyl= 10894291 

0 ym1b= 0 Fztui- 7740396 

21111.49 zm1b= 23100 Fxtui= 1074854 
46185.82 xm2b= 49500 Stui- 4016683 

0 ym2b= 0 
1925.671 zm2b= 600 rechte eind Fx= 4400000 

Fz= 2640000 
40891.8 h= 23100 

4297.901 b= 9000 
41117.04 (vanuit middelpunt bocht) Fzpvl= 11293333 
17881.71 Fpyl= 12120205 
4078.862 lpyl= 23866.5 

Fypyl= 1523500 
49500 Spyl= 6248672 

48/90/138 graden Stui- 8653333 
21604 04 

aansluitpunt Fx= 3385792 
Fz= 1883711 
h= 18362.82 

4701017 b= 9325.483 
2087423 Fzpyl= 6666968 
5143626 Spyl= 7477436 

Fztui= 4783257 
kabel1 kabel2 kabel3 Fy1ui= 632343 

2978688 2378688 Stui= 2473812 
5389844 5389844 
1043711 784102.4 
6245986 5943349 5798384 

1985792 1585792 
3593230 3593230 
1043711 784102.4 
4236036 4005103 3865590 
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De volgende variabelen zijn bekend verondersteld 
(arbitrair vastgesteld): 

vhd: is de voorspankracht in de hangers van 
een dakspant; 

v: is de verticale oplegkracht aan de buiten
zijde van het dakspant (onder en boven 
gelijk, tegengestelde richting); 

HO: is de horizontale oplegkracht van de on
derkabel van een dakspan t; 

HI: is de horizon tale oplegkracht van de bo
venkabel van een dakspan t; 

x 11: is de x-coordinaat van het oplegpunt van 
de bovenophangkabel t.o.v. het middel
punt van de bocht; 

y 11: is de y-coordinaat van het oplegpunt van 
de bovenophangkabel t.o.v. het middel
punt van de bocht; 

z 11: is de z-coordinaat van het oplegpunt van 
de bovenophangkabel t.o.v. het middel
pun t van de boch t; 

11: is twee maal de lengte van het eerste pa
rabooldeel op het rechte eind vanaf de 
bocht tot de top; 

12: is twee maal de lengte van het tweede 
parabooldeel op het rechte eind vanaf de 
top tot het midden van het rechte eind. 

Hiermee zijn alle coordinaten (~, )( en ; z ), alle 
knoopkrachten (r~, rx en rz) en alle bovenop
hangkabelkrachten in de bocht te bepalen. Om de 
correctheid van de berekende waarden te toetsen, 
is ter controle de hoek bepaald tussen de richting 
van de resulterende knoopkracht en het xy-vlak en 
is oak de hoek bepaald van de kabelrichting met 
dat vlak m.b.v. de berekende knoopcoordinaten. 

Bij het bepalen van de geometrie van de onderop
vangkabels in de bocht wordt dezelf de procedure 
gevolgd. Hierbij zijn echter minder onbekenden 

BIil.AGE ■- VAN VO TOT BASISMODEL (REKENMODEL VAN DO} 

aanwezig in het stelsel vergelijkingen, omdat de 
krachten in de afwijkende hangers op de uiteinden 
van de dakspanten in de bocht (H4 en H5) gelijk 
moeten zijn aan de berekende waarden in de ge
vonden evenwichtsituatie van de bovenkabel. Het 
blijkt dat na het bepalen van de geometric van de 
onderophangkabel, dat deze in projectie op het xy
vlak precies dezelf de vorm l1eeft als de bovenop
vangkabel! Dit was niet de verwachting, maar lo
gisch is het we!. In de evenwichtssituatie moeten 
zowel de boven- als onderkabel voldoen aan de
zelf de randvoorwaarden, waarbij alleen de op de 
opvangkabels aangrijpende krachten in het xy-vlak 
uit respectievelijk de boven- en onderkabels van de 
dakspanten verschillen. Dit verschil komt dus niet 
tot uiting in de geometric van de kabels in het :xy
vlak, maar we! in de z-richting en daarmee oak in 
de kabelkrachten. 

steunpunt BO 

78m 

steunpunt AS 

M 
78m 3m 

Figuur E.5: Taps toelopende dakspauten 
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De geometrie van de ophangkabels in de bocht is 
bepaald a.d.h,v. onder andere het snijpunt van de 
ophangkabels in de bocht en op het rechte eind. 
Dit punt is verschillend t.o.v. de andere oplegpun
ten in de bocht, omdat bij die steunpunten de dak
spanten niet evenwijdig !open, maar taps toelopen 
naar het middelpunt van de bocht (figuur E.5). 
Zodoende moeten de ophangkabels in de bocht 
dus in dezelfde richting, maar verder doorgetrok
ken warden naar het fictieve oplegvlak dat lood
rech t op het xy-vlak staat en een hoek van 42° 
maakt met de grenslijn tussen de bocht en de twee 
rechte einden. De snijpunten van de boven- en 
onderophangkabels in de bocht zullen dus verder 
van het middelpunt van de bocht en respectievelijk 
hoger en lager liggen dan de vergelijkbare punten 
op de overgang van rechte eind op bocht. 

steunpunt RE 

9*6=54m 
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Verscltillende paraboolvonneu van de opltaugkilbels 
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E.2.4 Ophangkabels op het rechte 
eind 

Zoals reeds vermeld, is de vorm van de ophangka
bels op het rechte eind voor een groat dee! afhan
kelijk van de geometrie van de ophangkabels in de 
bocht. Door de top van de parabolisch verlopende 
ophangkabel op het rechte eind te verschuiven, 
kunnen constructief gezien de kabelkrachten van 
de ophangkabels in de bocht en op het rechte eind 
zo op elkaar afgestemd warden dat ter plaatse van 
de oplegging geen reactiekracht in de y-richting 
overblijft (in de voorspansituatie). lndien er con
structief meerdere mogelijkheden zijn, bepalen de 
architectonische randvoorwaarden, zoals de be
schikbare ruimte rond de schaatsbaan en de ge
wenste zichtlijnen, de verschijningsvorm van de 
ophangkabels op het rechte eind. 
Een gelijk.matig belaste kabel heeft bij benadering 
een paraboolvorm met een lengte I en een peil f 
(figuur E.6, boven). De oplegkrachten in de kabel 
zijn eenvoudig te bepalen (Bijlage C). Hierbij is er 
steeds van uitgegaan dat de top van de parabool in 
het midden van de overspanning ligt. Dit hoeft 
natuurlijk. niet altijd het geval te zijn. In de figuur 
(E.6,onder) wordt een combinatie van twee gek.op
pelde halve paraboolvormen weergegeven, waarbij 
de het link.erdeel een lengte heeft van 11 en een peil 
van f1 en het rechter dee! een lengt~ I en pei) f. 
Vanwege de k.oppeling in het midden moet de ho
rizontale oplegkracht aan beide zijden gelijk zijn 
en in dit geval ook. gelijk. aan de oplegkracht in y
richting van de ophangkabel in de bocht. Door het 
aanpassen van het peil en de lengte van het eerste 
parabooldeel (f1 en I I ), is het mogelijk om de 
kracht in y-richting op het uiteinde van de ophang
kabel in de bocht en op het rechte eind zo te be
invloeden, dat deze gelijk warden aan elkaar en 
dus in de voorspantoestand geen zijdelingse reac
tiekracht leveren op de steunconstructie. Het vast-
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leggen van 11 betekent dat 21 vastiigt en omdqt f 
afhankelijk is van Ii (koppeling door bekende q en 
H) liggen f1 en t oak vast. Voor11 zijn meerdere 
mogelijkheden, mits daarbij we! rekening wordt 
gehouden met de plaats van de top van de para
bool, die op het uiteinde van een dakspant op het 
rechte eind moet liggen of precies tussen twee dak
spanten in. Gekozen wordt als plaats van de top 
voor het uiteinde van de vierde dakligger vanaf het 
oplegpunt bij het begin van de bocht, omdat clan 
een geometrie ontstaat die past in de beschikbare 
ruimte random de schaatsbaan, waarbij de gewen
ste zichtlijnen oak nag intact blijven. 

Tot nu toe is uitgegaan van een gelijkmatig ver
deelde belasting q, maar in werkelijkheid vindt de 
belasting van de ophangkabels plaats in de snij
punten van die kabel met de uiteinden van de dak
spanten en wordt de gelijkmatig verdeelde belas
ting gediscretiseerd in een eindig aantal puntlasten 
met gelijke waarde. Door uit te gaan van krachten
evenwicht in elk snijpunt zijn de preciese coordina
ten daarvan te bepalen (figuur E. 7). Uiteindelijk 
blijken die punten clan inderdaad op een parabool 
te liggen. 

Stel dat de top van de parabool op as 5 ligt en 
noem dat (x5;y5)=(0;0). De oplegkracht in y-rich
ting is bekend (H) en deze kracht blijft over heel 
de kabel gelijk. Noem de voorspankracht in de 
dakspanten vsp en de afstand tussen de dakspan
ten is 6000 mm. De x-coordinaat van elk snijpunt 
kan nu berekend warden door het product van de 
totale voorspankracht van de dakliggers vanaf de 
top van de gediscretiseerde parabool (V) en de ver
plaatsing in y-richting t.o.v. het voorgaande punt te 
delen door de horizontale oplegkracht en dat op te 
tellen bij de x-waarde van het voorgaande punt. In 
formulevorm: 

BIJLAGE ■- VAN VO TOT BASISMODEL (REKENMODEL VAN DO) 

V *6000 

H 

(Fomwle E.12) 

Oat de punten inderdaad een parabool bcschrij
ven, is te zien aan de volgende coordinaten: 

(xs;Ys) = 
(x4;y4) 
(x3;y3) 
(x2;Y2) = 
(x1;Y1) 
{~;ys) = 

(O;O) 
(3000.vsp/H;6000) 
( 12000.vsp/H; 12000) 
(27000.vsp/H; 18000) 
( 48000.vsp/I--1;24000) 
( 61500.vsp/I--1;27000) 
(steunpunt) 

De punten liggen op de parabool met de functie: 

vsp 

3 

C) 
C) 
C) 
c.o 

vsp 

x = vsp 2 

12000.H .y 

(Fonnule E.13) 

lndien punt 4 gekozen wordt als top van de para
bool, geldt: 

(x,;y,) (37500*vsp/H;21000) 
(steunpunt) 

Duidelijk blijkt dat bij dezelfde oplegkracht H een 
kleinere x-coordinaat hoort en door variatie van 
deze waarden kan een geometrie van de opvangka
bel s gevonden warden, die in de voorspansituatie 
geen zijdelingse krachten geeft op het steunpunt 
ter plaatse van de aansluiting van bocht op rechte 
eind. 

4 

0.5*vsp 

x4 
x3 

x2 

H 

54 =-V(0.5*vsp) 2 +H21 

53 =-V(1.5*vsp) 2 +H21 

Figuur E.7: Bepaleu van k11oopcoordi11ateu a.d . ./1.v. krachteuevenwic/it 
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Bijlage F 

Berel(eningsmethode 
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F.l E.E.M. 

Ansys is een rekenpakk.et dat gebaseerd is op de 
Eindige Elementen Methode (E.E.M.). Bij deze 
methode wordt de constructie verdeeld in een ein
dig aantal elementen van eenvoudige geometrie die 
met elkaar verbonden warden in knooppunten. 
Eindig slaat op de grootte en het aantal vrijheids
graden van het element. Aan de elementen warden 
bepaalde materiaal- en doorsnedegrootheden toe
gekend en door het vastleggen van het gedrag van 
ieder element afzonderlijk kan ook het gedrag van 
de constructie als gchcel warden beschrevcn. 

F.2 E.E.M. bij kabel
constructies 

F.2.1 Geometrische niet-lineairiteit 

Zoals reeds vermeld is (13ijlage C), gedraagt een 
kabelconstructie zich geometrisch niet-lineair. De 
vervonning van de constructie is dus van invloed 
op de krachtswerking van die constructie. Ansys 
benadert het geometrische niet-lineaire gedrag met 
behulp van de Newton Rhapson Procedure en hier
rnee wordt het niet-lineaire gedrag beschreven met 
ccn scric lincairc benadcringen. Dit is cen itcratie
proces waarbij in de eerste stap hct niet-lineaire 
probleem benadert wordt door een lineaire oplos
sing. Dit veroorzaakt een verschil tussen de uit
wendige en inwendige krachten van de constructie 
en het verschil wordt de residu-belasting genoemd. 
lndien de rcsidu-belasting grater is dan de toegela
tcn tolerantie (nauwkeurigheid van de berekening), 
zal een nieuwe lineaire benadering mocten warden 
gedaan vanaf de vorige iteraticstap. Dit proces zal 
doorgaan totdat de residu-bclasting we! klein ge
noeg is. 
Onder invloed van het nict lineaire gedrag van de 
kabekonstructie zal de constructic zich stijver ge
dragcn naarmate de vervorming toeneemt. Binnen 
Ansys wordt de tangent(stijfl1eids)matrix [I~] dan 
oak na iedere iteratiestap aangepast in de vorm 
van de initial displacement stiffness matrix [I~]. 
Hiermee wordt de invloed van de vervorming van 
de constructie, ofwel het rotcren van de afzonder
lijke elementen, op de totale constructiestijl11eid in 
rekening gebracht (zie oak F.2.3 ). 
De starre lichaamsrotaties kunnen tot rekken lei
den in het element bij de ingenieursrek en omdat 
uit de rekken van cen element de inwendige span
ningen warden bepaald, warden deze in Ansys be
schreven door de 'geroteerde ingcnieursrek'. De 
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elementcoordinaatassen roteren dan mee met het 
element en de rotatie wordt berekend uit de 
knoopverplaatsingen na elke lineaire berekening 
van het iteratieproces. Bij grate vervormingen of 
starre lichaamsrotaties kan deze rekdefinitie de 
optredende rekken we! nauwkeurig beschrijven. 

F.2.2 Stess Stiffening 

In principe is een kabelconstructie een statisch 
overbepaalde constructie en deze ontleent zijn 
stijfheid aan de voorspanning in de constructie of 
ccn cerder aangebrachte belasting. Hoe kleiner de 
voorspanning of de eerder aangebrachte belasting 
is, hoe grater de vervorming van de constructie is, 
voordat de constructie weerstand kan bieden aan 
een volgende opgelegde belasting. De richting van 
de belasting is daarbij van minder belang. De stijf
heid van een (statisch overbepaalde) kabelcon
structie is dus, naast materiaaleigenschappen en 
vonn van de constructie, mede afl1ankelijk van de 
aanwezige inwendige krachten. 
Normaal houdt de E.E.M. geen rekening met de 
vcrstijvende werking van reeds aanwezige inwendi
ge krachten in de constructie. Dit kan er toe leiden 
dat bij overbepaalde (niet vormvaste) constructies 
nullen op de hoofddiagonaal van de stijfl1eidsrna
trix voorkomen. Hierdoor is het stelsel niet eendui
dig oplosbaar. Door toevoegen van de stress- stiff e
ningsmatrix [K0 ] warden nullen op de diagonaal 
voorkomen, mits een normaalkracht in het element 
aanwezig is (voorspanning of eerder aangebrachte 
belasting). De stress-stiff eningsmatrix wordt opge
teld bij de normale stijfl1eidsmatrix en brengt zo 
dus de toegevoegde (dwars)stijl11eid van de reeds 
aanwczige belastingtoestand in rekening. Na elke 
stap van het iteratieproces moet dus die toegevoeg
de dwarsstijfl1eidsrnatix opnieuw berekend warden 
aan de hand van de laatste bclastingtoestand. 

.-

,. 
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F.2.3 Volledige Newton Rhapson 
Procedure 

De volledige Newton Rhapson Procedure binnen 
Ansys past bij elke stap van het iteratieproces, 
waarbij het niet-lineaire gedrag wordt benaderd 
door een serie lineaire stappen, de tang
ent( stijfheids )matrix van de constructie aan op de 
volgende manier: 

waarin: [I(.] : is de tangentmatrix; 

[I<o] : is de reguliere stijfl1eidsmatrix; 

[I<it] : is de initial displacement matrix en 
deze brengt de invloed van de gra
te rotaties van de afzonderlijke 
elementen op de totale constructie
stijfheid in rekening; 

[I(,,] : is de stress-stiffeningsmatrix en 
deze brengt de invloed van de aan
wezige normaalkracht op de 'dwars
stijfheid' van de elementen in reke
ning. 

Het probleem binnen Ansys is dat het toevoegen 
van de initial displacement matrix en de stress-stif
f eningsmatrix niet automatisch gebeurt. De gebrui
ker van het rekenpakket client dit zelf te doen met 
respectievelijk de commando's NLGEOM,ON en 
SSTIF,ON in de zogenaamde logfile (zie F.3). De 
gebruiker client dus op de hoogte te zijn van de 
achtergronden van de EEM, Ansys en het gedrag 
van in dit geval kabelconstructies. 

BlllAGE ■- BEREKENINGSMETHODE 

F .3 lnvoer in Ansys 

De invoer van de constructie in Ansys vindt plaats 
door middel van een logfile. Deze logfile wordt 
geschreven in Parametric Design Language (POL). 
Met deze taal is het mogelijk om de plaats van de 
knooppunten te omschrijven en deze te verbinden 
door middel van elernenten met bepaalde 
materiaal- en doorsnedegrootheden. Voor de ka
bels wordt het element LINKIO gebruikt. Dit is 
een 30-staafelement dat alleen normaalkrachten 
kan opnemen. Daarbij bestaat de optie dat het 
element alleen trekkrachten kan overbrengen en 
bij een eventueel optredende drukkracht. in het 
element zichzelf uitschakelt. 
De knoop- en elemcntnurnrnering kan zelf bepaald 
warden en dit is praktisch bij het terugvinden van 
de plaatsen waar de grootste vervormingen en 
spanningen optreden. Wei moet rekening gehou
den worden met een hoogste knoopnummer van 
30300. 
De met de hand berekende voorspankrachten van 
het basisrnodel (Bijlage E) kunnen in Ansys alleen 
ingevoerd worden als 'voorrekken', de zogenaarnde 
initial strain van de elementen. Naast de voor
spankracht moet ook de elasticiteitsmodulus en de 
doorsnede van de kabels bekend zijn. In formule
vorrn: 

ISTR=F /EA 

Bij deze definitie v,rordt een kleine fout gemaakt, 
omdat wordt uitgegaan van de doorsnede van de 
ongerekte kabel. Bij rekken zal tengevolge van de 
dwarscontractie de kabeldoorsnede kleiner warden, 
rnaar de invloed hiervan op het gedrag van de con
structie is bij 'bouwkundige' spanningen en rekken 
verwaarloosbaar klein. 
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Na het vastleggen van de opleggingen en het aan
zetten van de opties NLGEOM en SSTIF kan de 
constructie berekend warden, mits de invoer geen 
fouten vertoond. Controle van de invoer en uitvoer 
blijft zeer belangrijk, want een computer kan alles 
berekenen, maar de resultaten zijn in principe al
tijd onbetrouwbaar, totdat het tegendeel bewezen 
is. 
Op de volgende pagina's wordt de logfile getoond 
waarmee het definitieve model (defcon99) opge
bouwd wordt en klaar is om belast te warden. Op 
pagina 13 staat vervolgens een gedeelte van het 
model met de knoopnumrnering en op pagina 14 
hetzelfde gedeelte met de elementnummering. De 
nummering van de andere octanten kan hieruit 
afgeleid warden. 
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/COM,ANSYS REVISION 5.3 
!BOPT,RV53,ON 

/FILNAM,defcon 
/fITLE,defcon99 
/OUTPUT,defcon,uit 
/PREP? 

!defcon99.log 

35 15:23:39 09/03/1996 

!DO: dak en ophangconstructie met belasting 

ET,1,LINKlO 
KEYOPT,1,2,2 
KEYOPT,1,3,0 
ET,2,LINK8 

bg=6 
vhd=60000 
vf=2/3 
vw=vf"vhd 
vv=99 

Ekab=l.6e5 
Estaal=2. le5 
ALPHA= 12e-6 

Akabh=254 
Akabd=l056 
Akabbib=8696 
Akabhbi= 1056 
Akabbi=8696 
Akabk=8696 
AkabopR0=8696 
AkabopRl =8696 
AkabopB0=8696 
AkabopBl =8696 
Akabh4=1056 
Akabh5=254 
Akabst=8696 

ApylRE= 61383 
AtuiRE=8696 
Apylas=35513 
Atuias=8696 
Apy1BO=4 7897 
AtuiBO=8696 

Akruis= 1056 
Agording = 10000 

!tension-only 3D spar 

!3D spar 

!belastinggeval 
!<N>:keuze voorspanning dakhangers 
!voorspanfactor 
!werkelijke voorspanning dakhangers 
!naam uitvoerfiles 

!<N/mm2> 
!<N/mm2> 
!<1/K> 

!d=20mm 
!d=40mm 
!d=80mm0 2 
!d=40mm 
!d=80mm*2 
!d=80mm0 2 
!d=80mm0 2 
!d=80mm*2 
!d=80mm'2 
!d=80mm'2 
!d=40mm 
!d=20mm 
!d=80mm*2 

hangers dakspanten 
kabels dakspanten 
kabels binnenring BO 
hangers binnenring 
kabels binnenring RE 
verbindingskabels 
ophangkabels RE 0 
ophangkabels RE 1 
ophangkabels BO 0 
ophangkabels BO 1 
hanger h4 bocht 
hanger h5 bocht 
kabels naar steunpunten 

!d=330-750mm pyloon steunpunt RE 
!d=80mm0 2 kabel achtertui steunpunt RE 
!d=330-660mm pyloon steunpunt AS 
!d=80nun•z kabel achtertui steunpunt AS 
!d=330-660mm pyloon steunpunt BO 
!d=80nun*2 kabel achtertui steunpunt BO 

!d=40mm 
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Pl=acos(-1) 
bbok=4500 
pd0=3600 
pdl=5400 
porx0=4500 
porz0=1800 
lm0=49800 
lor1=42000 
lor2=66000 
freqre=9 
freqbo=S 
frcqri=4 
overkap= 18000 
strook=overkap/freqri 
hbi=9600 

AFSTUDEERPROJECT VAN M.R.C. VAN DER HEIIDE 

!!!!!!!!!! GEOMETRIE !!!!!!!!!! 

! straal per baan 

*DO,teL0.freqri 
ring%tel% = tel * strook 
*ENDDO 

! hoogte per baan 

•oo,teL0.freqri 
A=ring%tel%**2/overkap••z 
hoogdo%tel%=-A *pd0+hbi 
hoogdb%tel%=A *pd 1 + hbi 
*ENDDO 

! knopen octant 1 

! knopen dakliggers 

*DO,tel,l,freqre 
Y%tcl%= 5 7000-tel * 5 7000/(freqre +0.5) 
N, l000+tel* 100,-18000,Y%tel%,hbi 

'DO,tel 1, l .frcqri 
X=-ring%tell %-18000 
N, 1000 +tel * 100 + 10 'tel 1 ,X, Y%tel%,hoogdo%tell % 
N, 100 l +tel* 100+ 10°tell ,X,Y%tel%,hoogdb%tell % 
*ENDDO 

*ENDDO 

t 
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! knopen binnenring 

A=630/6000**2 
*DO,tel, 1,3 
X=-18000+A*(57000-Y%tel%)**2 
N,I 1000+ l00*tel,X,Y%tel%,hbi 
*ENDDO 
*DO,tel,4,6 
X=-18000+A*(l5000-Y%tel%)**2 
N,l 1000+ l00*tel,X,Y%tel%,hbi 
*ENDDO 
*D0,tel,8,9 
X=-18000+A*(l5000-Y%tel%)••2 
N,I 1000+ 100*tel,X,Y%tel%,hbi 
•ENDDO 

! knopen opvangkabels 

A=-400000/( 12000*3593229.636 7) 
•DO,tel,0,1 

*DO.tell, l .freqre 
B=y%tell%-33000 
X=A*B**2 
Z0=hbi-pd0+0.4*X 
ZI =hbi+pdl-0.6*X 
N,21000+ I00*tell +tel,X-36000,Y%tell %,Z%tel% 
*ENDDO 
NDEL,2 l400+tel 

*ENDDO 

! knopen octant 2 

! knopen dakliggers 

NSEL,S,NODE,, 1100, 1941 
NGEN,2,I000,all,,,0,-54000,0 

! knopen binnenring 

NSEL,S,NODE,, 11100, 11600, 100 
NGEN,2,1300,all,,,0,-72000,0 
NSEL,S,NODE,,11500,11600,100 
NG EN ,2 ,600,all,,,0,-30000,0 

BIJIAGE ■- BEREKENINGSMETHODE 

! knopen verbindingskabels 

N, 10000,-10125,36000,hbi 
N.l0001,-6000 ,36000,hbi 
N, l 0002,-2000,36000,hbi 
N, l 0003 ,2000,36000 ,hbi 
N, l 0004 ,6000, 3 6000 ,hbi 

N,11000,-13905,0,hbi 
N. l 1001,-9000 ,0 ,hbi 
N,11002,-4500,0,hbi 
N,l 1003,0,0,hbi 
N,l 1004,4500,0,hbi 
N,11005,9000,0,hbi 

N, 12000,-10125,-36000,hbi 
N.12001,-6000,-36000,hbi 
N.12002,-2000,-36000,hbi 
N, l 2003,2000,-36000,hbi 
N.12004,6000,-36000,hbi 

! knopen opvangkabels 

A=-400000/( I 2000*3593229.6367) 
*DO,tel,0,1 

*DO.tell, l ,freqre 
B =y%tel I %-21000 
X=A*B**2 
Z0=hbi-pd0+0.4*X 
Zl =hbi+pdl-0.6*X 
N,22000+ lO0*tell +tel,X-36000,Y%tel l %-54000,Z%tel% 
*ENDDO 
NDELE,22600+tel 

*ENDDO 

! knopen steunconstmctie rechte eind 

N,30110,-40 l 74.5175,54000,4330. I 930 
N,30111.-40174.5175,54000, 17504.7105 
N ,30l12,-49500,54000,22693.0143 
N,30113,-49500,48000,0 
N,30114,-49500,60000,0 
N,30115,-49500,49500,22693.0143/4 
N,30ll6,-49500,58500,22693.0143/4 
N,30117,-49500,51000,22693.0143/2 
N,30l18,-49500,57000,22693.0143/2 
N,30lI9,-49500,52500,22693.0143*3/4 
N,30120,-49500,55500,22693.0143*3/4 
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N,30221,-40500,0,0 
N,30210,-46185.822 7,0, 1925.6 709 
N,30211,-46185.8227,0,2 l l l l .4936 
N,30212,-49500,0,23100 
N,30213,-49500,6000,0 
N ,302 l 4,-49500,-6000,0 
N,30215,-49500,4500,23100/4 
N,30216,-49500,-4500,23100/4 
N,302 l 7,-49500,3000,23100/2 
N,30218,-49500,-3000,23100/2 
N,30219,-49500,1500,23100*3/4 
N,30220,-49500,-1500,23100*3/4 

N,30310,-40174.5175,-54000,4330.l 930 
N,30311,-40 l 74.5 l 75,-54000,17504.7105 
N,30312,-49500,-54000,22693.0143 
N,30313,-49500,-48000,0 
N,30314,-49500,-60000,0 
N ,30315,-49500,-49500,22693.0143/4 
N,30316,-49500,-58500,22693.0143/4 
N ,30317,-49500,-51000,22693.0143/2 
N,30318,-49500,-57000,22693.0143/2 
N ,303l9,-49500,-52500,22693.0143*3/4 
N,30320,-49500,-55500,22693.0143*3/4 

! knopen octant 5 en 6 

CSYS,l 
NSEL,S,NODE .. 1100,2290 l 
NGEN,2,4000,all,.,0,180,0 
NSEL,S,NODE.,30110,3032 l 
NGEN,2,600,all.,,0,180,0 
CSYS,0 

! knopen octant 3 

! knopen dakliggers 

NSEL,S,NODE .. 2900,2941 
NGEN,2,200,all .. ,0,-6000,0 
LOCAL, 11, 1,0,-5 7000,0 
NSEL,S,NODE,,3100,3141 
NGEN,8,100,all.,,0,12,0 
NSEL,all 
CSYS,0 
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! knopen opvangkabels 

N,23100,-38516.5728,-57000,49 l l .1252 
N,2310 l ,-38516.5728,-57000,16633.3122 
CSYS,l l 
NGEN,2,300,23100,2310 l.,0,36,0 
NGEN.2.400,23100,2340 l .,0,48,0 

!knopen octant 4,7 en 8 

NSEL,S,NODE .. 3100,384 l 
NSEL,A,NODE .. 23100,23801 
NGEN,2,1000,all.,,0,96,0 
CSYS,l 
NSEL.S,NODE .. 3100,484 l 
NSEL,A,NODE.,23100,2480 l 
NGEN,2,4000,all .. ,0,180,0 

! knopen steunconstructie bocht 

CSYS,l l 
N,30410,-4 l l l 7.0439,42,4078.862 l 
N,304 l l ,-41117.0439,42,l 7881.7068 
N,30412,-49500,42,21604.0448 
N,30413,-49862.3 l ,35.0888,0 
N,304 I 4,-49862.31,48.9 l 12,0 
N,30415,-49704. 125,36.8056,21604.0448/4 
N,30416,-49704. 125,47. I 944,21604.0448/4 
N.304I7,-49590.83,38.5318,21604.0448/2 
N,30418,-49590.83,45.4682,21604.0448/2 
N ,304 I 9,-49522.72,40.2643,21604.0448*3/4 
N ,30420,-49522. 72,43. 7357,21604.0448*3/4 
NGEN,3, 100,30410,30420.,0,48,0 
CSYS,! 
NGEN,2,600,'30410,30620.,0, 180,0 
CSYS,0 
NSEL,all 

t 
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!!!!!!!!!! INITIAL STRAIN EN REAL CONSTANTEN!!!!!!!!!! 

MP,EX, l ,Ekab 
MP,ALPX,l,ALPHA 
MP,EX,2,Estaal 
MP,ALPX,2,ALPHA 

! initial strain dakliggers 

ishd=vw/(Ekab* Akabh) 
R, l ,Akabh ,ishd 
R,2,Akabh,0.5*ishd 
*DO,tel,0,1 
C=2*pd%tel% 
H%tel%=vw*overkap*freqri/C 

*OO,tel 1,1,freqri 
B=((tel 1-0.5) *vw) **2 
vsp=sqrt(H%tel%**2+B) 

•♦ 

R,1100+ l0*tell +tel,Akabd,vsp/(Ekab*Akabd) 
*ENDDO 

*ENDDO 
R,3 l 90,Akabh5,vf*49608.9748/(Ekab* Akabh5) 
R,3290,Akabh4,vf* 5 7 4102.3695/(Ekab* Akabh4) 

! initial strain binnenring 

ishbi=(H0+Hl)/(Ekab*Akabhbi) 
R, 1000 l ,Akabhbi,ishbi 
*DO,tel,5,7,2 
iskbi=tel*(H0+Hl)/(Ekab*Akabk) 
R, 10000 +tel,Akabk,iskbi 
*ENDDO 
Sbib= (HO+ H l)/(2*sin( 6*Pl/l 80)) 
R, 10000 ,Akabbib,Sbib/(Ekab* Akabbib) 

H= (HO+ H 1 )/(2 *tan(6*Pl/180)) 
*OO,tel,l,4 
B=( (tel-0.5)*(H0+ HI)) ••2 
vsp=sqrt(H**2 + B) 
R, 11010 + 1 00*tel,Akabbi,vsp/(Ekab* Akabbi) 
*ENDDO 

!hangersdakliggers 

!H 

!V"2 
!S 
!boven/onderkabels 

!eindhangersbocht 

!hangersbinnenring 

!koppelbinnenringen 

!kabelsbinnenbocht 

!V"2 
!S 
!kabelsbinneming 

RIILAGE ■- BEREKENINGSMETHODE 

! initial strain opvangkabels rechte eind 

! hangers 

B=(freqri*vw)**2 
*DO,tel,0,1 
vhor%tel%=sqrt(H%tel%**2+B) 
R,20000 +tel,Akabd,vhm%tel%/(Ekab* Akabd) 
*ENDDO 

! bovenopvangkabels 

H0=vf*5389844.3289 
II I =vf*3593229.56 l 7 
*DO,tel,0,1 

*OO,tell,0,3 

!V"2 

!S 
!hangersopvangkabel 

!Hy onder 
!Hy boven 

B=((3.5-tell )*vhor%tel%)**2 !V" 2 
vsp=sqrt(H%tel%**2+B) !S 
R,21000+ l00*tell +tel,AkabopR%tel%,vsp/(Ekab* AkabopR%tel%) 
*END DO !kabell 

*OO,tel 1,0,5 
B=((tell +0.5)*vhor%tel%)**2 !V" 2 
vsp=sq1t(H%tel%**2+B) !S 
R,21400+ IO0*tell +tel,AkabopR%tel%,vsp/(Ekab* AkabopR%tel%) 
*END DO !kabel2 

*ENDDO 

! initial strain opvangkabels bocht 

! verbindingskabels 

vsp=vf*sqrt(259608.9748**2+600000**2) 
R,23190,Akabd,vsp/(Ekab* Akabd) 
vsp=vf*sqrt(259608. 97 48 • *2 +400000* *2) 
R,23191,Akabd,vsp/(Ekab* Akabd) 

!onderopvangkabels 
R,23000,AkabopB0,(vf*6245985.6623)/(Ekab*AkabopB0) 
R,23100,AkabopB0,(vf*5943348.7668)/(Ekab*AkabopB0) 
R,23200 ,AkabopB0,(vf* 5798384.4 797)/(Ekab* Aka bop BO) 
!bovenopvangkabels 
R,2300 l ,AkabopB l ,(vf*4236036.0811 )/(Ekab* AkabopB 1) 
R,2310 l ,AkabopBl ,(vf*4005103.1553)/(Ekab*AkabopB 1) 
R,2320 l ,AkabopB l ,(vf*3865589.662 7)/(Ekab* AkabopB 1) 
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! initial strain opvangkabels naar steunconstructie 

R,30 l 00 ,Akabst,(vf"387 4526.5)/(Ekab• Akabst) 
R,30200 ,Akabst,(vf" 513123 7 .66 7)/(Ekab* Akabst) 
R,30400,Akabst,(vf• 5143626.257)/(Ekab* Akabst) 

! initial strain steunconstructie 

R,30500,Apy!RE,-(vf• 12120205.35)/(EstaaJ• Apy!RE) 
R,3050 l ,AtuiRE,(vf*44 70234.03)/(Ekab• AtuiRE) 
R,30600 ,Apylas,-(vf" 7 4 77 435. 9)/(Estaal • Apylas) 
R,3060 l ,Atuias,(vf"24 73811.5)/(Ekab* Atuias) 
R,30700,Apy!BO,-(vf" 10894291.4)/(EstaaJ• Apy!BO) 
R,3070l,AtuiBO,(vf"4016683.3)/(Ekab• AtuiBO) 

R,8 8 ,Agording 

!!!!!!!!!! elementen !!!!!!!!!! 

TYPE,! 
MAT,l 

! elementen dakliggers octant l 

REAL,! 
*DO,tel,1,3 
EN,1150+ lO*tel,l 100+ lO*tel, I 10 l + lO*tel 
*ENDDO 
REAL,2 
EN,1190,1140, 1141 
*DO,tel,0,1 
REAL, 1110 +tel 
EN, 111 0+tel, 1100, 11 I0+tel 

*DO,tell ,2,4 
A= 1100+ I0'tcll +tel 
REAL.A 
EN,A,A-10,A 
*ENDDO 

*ENDDO 
ENGEN,100,9,100,1110,l l 90 

!aansluitpunt 
!midden rechte eind 
!bocht 

!rechte eind 

!aansluiting 

!bocht 

!gordingen 

!hangers 

!vanaf binnenring 

PAGINA a:a 

AFSTUDEERPROJECTVAN M.R.C. VAN DERHEIJDE 

! clementen dakliggers octanten 2,3,4,5,6,7 en 8 

ENGEN,1000,2,1000,1110,1990 
ENGEN,4000,2,4000,1110,2990 
ENGEN,2000,2,2000,1110,l l 90 
ENGEN,100,8,100,3110,3 l 90 
REAL,3190 
EN,3190,3140,314 l 
ENGEN,300,2,300,3190 
REAL,3290 
EN,3290,3240,3241 
ENGEN, 100,2, 100,3290 
ENGEN,400,2,400,3190,3490,100 
ENGEN,1000,2,1000,3110,3890 
ENGEN,4000,2,4000,3110,4890 

! elementen binneming octanten 1,2 ,5 en 6 

REAL,10001 
*DO,tcl.l,6 
EN,l I000+tel* 100,l lO00+tel* 100,I000+tel* 100 
*ENDDO 
*DO,tel,8,9 
EN, l lO00+tel* 100, l lO00+tel* 100,lO00+tel* 100 
*ENDDO 
EN, 15100, 15100,5100 
*DO,tel.l ,2 
EN,12000+tcl* 100,12000+tel* 100,2000+tel* 100 
*ENDDO 
*DO,tel.4,9 
EN, 12000+tel* 100, 12000+tel* 100,2000+tel* 100 
*ENDDO 

REAL.I 1110 
EN,11110,8800,11100 
EN, 11610, 11600, 1700 
EN, 11710, 1700, 11800 
EN,12310, 12200,2300 
EN, 12-! 10,2300,12400 
EN,12910, 12900,3100 
EN, I 5I10,-1800,15100 

REAL.I 1210 
EN,11210, 11100,11200 
EN,! 1510,11500,11600 
EN, 11810, l 1800, 11900 
EN, 12210, 12100, 12200 
EN, 12510, 12400, 12500 
EN,12810, 12800,12900 

!octant 2 
!octanten 5 en 6 
!octant 3 

!octant 4 
!octanten 7 en 8 

!hangers octant l 

!hangers octant 2 

!binnenring 

I' 

t~ 

If 

,t 
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TU EINDHOVEN BOUWKUNDE VAKGROEP BKO 

REAL.11310 
EN,11310,11200,11300 
EN,l 1410,11400,11500 
EN,11910,11900,11000 
EN,12110, l 1000,12100 
EN,12610, 12500, 12600 
EN,12710, 12700, 12800 

REAL,11410 
EN,11311, 11300, 10000 
EN, 11411, 10000,11400 
EN,12611,12600, 12000 
EN,12711,12000, 12700 

ENGEN,4000,2,4000,11200, 12910 

REAL, 10007 !verbindingskahels 
*DO,tell,0,2,2 
*DO,tel,0,3 
EN,1000 l +tel+ I0000*tel 1,l0000+tel+ lO00*tell ,10001 +tel+ l000*tell 
*ENDDO 
*ENDDO 
EN,10005,10004,16000 
EN,12005, 12004, 14000 

REAL,10005 
*DO,tel,0,4 
EN,11001 +tel,l l000+tel,11001 +tel 
*ENDDO 
EN,l 1006,11005,15000 

! elementen binnenbocht 

REAL,10000 
*DO,tel.1,7 
EN.13000+tel* 100,3000+tel* 100,3000+(tel+ l)* 100 
*ENDDO 
EN,13800,3800,4100 
ENGEN,1000,2,1000,13100,13700 
ENGEN,4000,2,4000,13002,14700 

! elementen opvangkabels rechte eind 

! hangers octant I 

*DO,tell,0,1 

BITLAGE ■- BEREKENINGSMETHODE 

REAL,20000+tell !hangers 
*DO,tel,1,3 
EN,21060+ lO0*tel+tell ,1040+ l00*tel+tell ,21000+ l00*tel+tell 
*ENDDO 
*DO,tel,5,9 
EN,21060+ lO0*tel+tell, 1040+ lO0*tel+tell ,21000+ lO0*tel+tell 
*ENDDO 
*ENDDO 

! hangers octant 2 

*DO,tel 1,0, l 
REAL,20000+tell 
*DO,tel,1,5 

!hangers 

EN,22060+ lO0*tel+tell ,2040+ l00*tel+tell ,22000+ l00*tel+tell 
*ENDDO 
*DO,tel,7,9 
EN,22060+ I00*tel+tell,2040+ l00*tel+tell ,22000+ l00*tel+tell 
*ENDDO 
*ENDDO 

ENGEN.4000,2,4000,21160,22960,100 
ENGEN,4000,2,4000,2 I 161,22961,100 

! elementen opvangkabels 

*DO,tell,0,1 

!octanten 5 en 6 

*DO,tel,1,2 !octant 1 
REAL.21000+ lO0*tel +tell 
EN,21000+ 100*tel+tell ,21000+tell + l00*tel,21000+ I00*(tel+ l) +tell 
*ENDDO 
REAL,21300 +tel 1 
EN,21300+tell ,21300+tell ,1440+tell 
REAL,21400 +tel 1 
EN,21400+tell ,1440+tell ,21500+tell 
*DO,tel,5,8 
REAL.21000+ I00*tel+tell 
EN,21000+ IO0*tel+tell ,21000+ lO0*tel+tell ,21000+ IO0*(tel+ 1) +tell 
*ENDDO 
*ENDDO 

*DO,tel I ,0. I 
*DO,tel,1,4 !octant 2 
REAL,21000+ 100*(9-tel)+tell 
EN,22000+ IO0*tel+tell ,22000+ lO0*tel+tell ,22000+ lO0*(tel+ 1) +tell 
*ENDDO 
REAL,21400+tell 
EN,22500+tel I ,22500+tell ,2640+tell 

PAGINA --



ONTWERP VAN EEN OVERI<APPING VOOR DE j!lllll METER KUNSTl(SBAAN IN EINDHOVEN 

REAL,21300+tell 
EN ,22600+tel l ,2640+tell ,22 700+tell 
*DO,tel,7,8 
REAL,21000+ 100*(9-tel) +tell 
EN,22000+ l00*tel+tell,22000+ l00*tel+tell ,22000+ l00*(tel+ l)+tell 
*ENDDO 
*ENDDO 
ENGEN,4000,2,4000,21100,22800,100 
ENGEN,4000,2,4000,21101,22801,100 

!verbindingen naar opvangconstructie 

*DO,tel,0,1 
REAL,21000 +tel 
EN ,21000+tel,3011O+tel,21100 +tel 
EN,22900+tel,22900+tel,30310+tel 
EN,25000+tel,30710+tel,25 l 00+tel 
EN ,26900 +tel,26900 +tel,3091 0+tel 
REAL,21900 +tel 
EN ,2 l 900+tel,2 l 900 +tel,30210 +tel 
EN,22000+tel.30210+tel,22100+tel 
EN ,25900+tel,25900+tel,30810+tel 
EN,26000+tel,30810+tel,26100+tel 
*ENDDO 

! elementen opvangkabels bocht 

! hangers 

*00,tel,0,l 
REAL,23 l 90+tel 
EN,23160+tel,3140+tcl,23100+tel 
EN ,23460 +tel,3440 +tel,23400 +tel 
ENGEN,400,2,400,23160+tel,23460+tel,300 
ENGEN, l 000,2, 1000,23160+tel.23860+tel, l 00 
ENGEN ,4000,2,4000,23 l 60+tel,24860+tel, l 00 
*ENDDO 

! elementen opvangkabels 

*DO,tel,0,1 
REAL,23 l00+tel 
EN,23100+tcl,23100+tel,3240+tel 
EN,23300+tel,3340+tel,23400+tel 
REAL.23200+tel 
EN,23200+tel,3240+tel,3340+tel 
*ENDDO 

!octanten 5 en 6 

!octanten I, 2, 5 en 6 
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*DO,tel,0,1 
ENGEN ,500,2,400,231 00+tel,23300+tel, 100 
ENGEN, l 000,2, l 000,23100+tel,23800+tel 
ENGEN ,4000,2 ,4000,23100+tel,24800+tel 
*ENDDO 

! verbindingen naar opvangconstructie 

*DO,tel,0,1 
REAL,2 3000 +tel 
EN,23000+tel,30310+tel,23100+tel 
EN ,23400+tel,23400+tel,304 l0+tel 
EN,23500+tel.30410+tel,23500+tel 
EN,23900+tel,23800+tel,30510+tel 
EN ,24000+tel,30510+tel,24 l 00+tel 
EN ,24400 +tel,24400 +tel,30610 +tel 
EN,24500+tel,306 l 0+tel,24500+tel 
EN ,24900+tel.24800+tel,30710+tel 
EN ,2 7000 +tel,30910 +tel,2 7100 +tel 
EN ,2 7 400 +tel,2 7 400 +tel,310 l 0 +tel 
EN ,2 7 500 +tel,3 l 0 l 0 +tel,2 7 500 +tel 
EN,27900+tel,27800+tel,31 l l0+tel 
EN ,28000+tel.3 l l 10+tel,28 l 00+tel 
EN,28400+tel,28400+tel,31210+tel 
EN ,28500+tel,31210+tel,28500+tel 
EN,28900+tel,28800+tel,30 l lO+tel 
*ENDDO 

! verbindingcn naar steunconstmctie 

REAL,30100 
*DO,tel,1,3,2 

!octant 3 
!octant 4 
!octanten 7 en 8 

!octant 3 

!octant 4 

!octant 7 

!octant 8 

EN,30000+tel* 100,30011 +tel* 100,30012+tel* 100 
EN,30000+(tel+6)* 100,300 l I +(tel+6)* 100,30012+(tel+6)* 100 
*ENDDO 
REAL,30200 
*DO,tel,2,8,6 
EN,30000+tel* 100,300 I I +tel* 100,30012+tel* 100 
*ENDDO 
REAL.30400 
*DO,tel,4,6, I 
EN,30000+tel* 100,30011 +tel* 100,30012+tel* 100 
EN,30000+(tel+6)* 100,30011 +(tel+6)* 100,30012+(tel+6)* 100 
*ENDDO 
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pylonen steunconstrnctie 

TYPE,2 
MAT,2 

REAL,30500 
EN ,3020 l ,30221,30212 
EN ,30801,30821,30812 

REAL,30600 
EN,30101,30I10,30112 
EN ,30301,30310,30312 
EN,30701,30710,30712 
EN,30901,30910,30912 

REAL,30700 
EN ,30401,30410,30412 
EN,30501,30510,30512 
EN ,30601,306 I 0,30612 
EN,31001,31010,31012 
EN,31101,31110,31112 
EN,31201,31210,31212 

! tuien steunconstrnctie 

TYPE.I 
MAT,! 

REAL,30501 
*DO,tel,2,7 
EN ,30200 +tel,30211 +tel,30213 +tel 
*ENDDO 
EN ,30208 ,30219 ,30212 
EN ,30209 ,30220,30212 
ENG EN ,600,2 ,600 ,30202 ,30209 

REAL,30601 
*DO,tel,2,7 
EN,30100+tel,301 l l+tel,30113+tel 
*ENDDO 
EN,30108,30119,30112 
EN,30109,30120,30112 
ENGEN,200,2,200,30102,30109 
ENGEN,600,2,600,30102,30109 
ENG EN ,600 ,2 ,600,30302 ,30309 

REAL,30701 
*00,tel,2,7 
EN,30400+tel,30-l: 11 +tel,304 l 3+tel 

!rechte eind 

!aansluitpunten 

!bod1t 

!rechte eind 

!aansluitpunten 

!bocht 

BIJIAGE ■- BEREKENINGSMETHODE 

*ENDDO 
EN ,30-l:08 ,30-l: 19 ,30-l: 12 
EN ,30-l:09 ,30-l:20 ,30-l: 12 
ENG EN, 100,3, 100,30402 ,30409 
ENG EN ,600 ,2 ,600 ,30-l:02 ,30609 

!!!!!!!!!! gordingen !!!!!!!!!! 

TYPE,2 
MAT,2 

REAL,88 
*DO,tel,0,-l: 
EN, I 107 + lO*tel,J 100+ I0*tel,J200+ I0*tel 
*ENDDO 
ENGEN,100,8,100,1107,l 147,10 
ENGEN,1000,2,1000, I 107,1847,10 
ENGEN,4000,2,4000,1107,2847,10 
ENGEN,2000,2,2000,1107,1147,10 
ENGEN, 100,7,100,3107,314 7, 10 
ENGEN, 1000,2, I 000,3107,3 74 7, 10 
ENG EN,4000,2,4000,3107,4 74 7, I 0 
*DO,tel,0,4 
EN,2007 + lO*tel,1900+ lO*tel,2100+ lO*tel 
*ENDDO 
ENGEN,4000,2,4000,2007,2047,10 
*DO,tel,0,4 
EN,3007 + I0*tel.2900+ lO*tel,3100+ l0*tel 
*ENDDO 
ENGEN,4000,2,4000,3007,304 7, l 0 
*DO,tel,0,4 
EN,4007 + lO*tel,3800+ lO*tel,4100+ l0*tel 
*ENDDO 
ENGEN, 1000,2, 1000,4007,404 7, l 0 
ENGEN,4000,2,4000,4007,4047,10 
*DO,tel,0,4 
EN,1007 + I0*tel,8800+ l0*tel,J 100+ I0*tel 
*ENDDO 

!!!!!!!!!! opleggingen !!!!!!!!!! 

NSEL.all 
NSEL,S,NODE.,30110,31210,100 
NSEL,A,NODE.,30113,31213,100 
NSEL,A,NODE.,30114,31214,100 
NSEL,A,NODE,,30221,30821,600 
D,all,UX.,.,,UY,UZ 
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!rechte einden 

lbocht 

lovergangen 
!oct. l-oct.2 

loct.5-oct.6 

loct.2-oct.3 

!oct.6-oct. 7 

!oct.3-oct.4 

!oct.4-oct.5 
!oct. 7-oct.8 
!oct.8-oct. l 
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NSEL,all 

!!!!!!!!!! kruisverstijvingen !!!!!!!!!! 

TYPE,! 
MAT,! 

R,9,Akruis 
REAL,9 
*DO,tel,l,5,4 
EN,19+ lO00*tel.2030 l + l000*tel,440+ lO00*tel 
EN,29+ lO00*tel.2050 l + l000*tel.440+ l000*tel 
EN,39+ lO00*tel.20300+ lO00*tel.441 + lO00*tcl 
EN ,49 + l 000*tel,20500+ l 000*tel,441 + l 000*tel 
*ENDDO 
*DO,tel.2,6,4 
EN,19+ lO00*tel.20501 + l000*tel.640+ l000*tel 
EN,29+ l000*tel.2070 l + l000*tel.640+ l000*tel 
EN ,39+ lO00*tel,20500+ lO00*tel,641 + l000*tel 
EN,49+ lO00*tel,20700+ l000*tel,641 + lO00*tel 
*ENDDO 

*DO,tel.3,4,l 
EN, 19+ lO00*tel,240+ lO00*tel,341 + l000*tel 
EN,29+ l000*tel,340+ l000*tel,241 + lO00*tel 
EN,39+ l000*tel,640+ l000*tel,741 + lO00*tel 
EN.49+ lO00*tel,740+ l000*tel.641 + lO00*tel 
*ENDDO 
ENGEN.4000,2,4000,3019.4049, 10 

FINISH 

!!!!!!!!!! oplossing !!!!!!!!!! 

/SOLU 

*USE,dbclast%bg% 

NSEL,ALL 
ESEL.ALL 
SSTIF,ON 
NLGEOM,ON 
SOLVE 
FINISH 

!rechte einden 

!bochten 

!be lasting 

PAGINA ■f'-

AFSTUDEERPROJECT VAN M.R.C. VAN DER HEIJDE 

!!!!!!!!!! resul.taten !!!!!!!!!! 

/POST! 
/fRIAD,RBOT 
PLDISP,l 

!*USE,dtab_F 
!*USE.<ltab_U 

!krachten 
!ve1vonningen 

' 
I~ 

tf 

t~ 

" 



TU EINDHOVEN BOUWKUNDE VAKGROEP BKO Bl[I.AGE ■- BEREKENINGSMETHODE 

1 ANSYS 5.3 
MAY 2 1997 

J__y 17:28:10 
PLOT NO. 1 
ELEMENTS 
TYPE NUM 

xv =1 
YV =1 
zv =1 

*DIST=33096 
*XF =-36143 
*YF =34512 
*ZF =13181 
A-ZS=-120 
Z-BUFFER 

~ 

PAGINA ■fc■ 
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1 

PAGINA -~-

AFSTUDEERPROJECT VAN M.R.C. VAN DER HEI[DE 

ANSYS 5.3 
MAY 2 1997 
17:00:15 
PLOT NO. 1 
ELEMENTS 
ELEM NUM 

XV =1 
YV =1 
zv =1 

*DIST=29940 
*XF =-33890 
*YF =32005 
*ZF =13434 
A-ZS=-120 
Z-BUFFER 1~ 

,. 

105 
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Bijlage G 

Dimensionering DO 
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TU EINDHOVEN BOUWKUNDE VAKGROEP BKO 

G.l Belastinggevallen 

Met het in bijlage E bepaalde basismodel kunnen 
in Ansys 5.3 berekeningen gemaakt warden ter 
dimensionering van de kabelconstructie. Daartoe 
moet de basisconstructie belast warden met de 
volgens NEN 6702 (belastingen en vervormingen) 
bepaalde belastinggevallen. In totaal zijn 10 belas
tinggevallen bekeken: 

Fundamentele combinaties 
I. Eigen gewicht gecombineerd met wind NZ (in 

lengterichting van de schaatsbaan); 
2. Eigen gewicht gecombineerd met wind W (in 

breedterichting van de schaatsbaan); 
3. Eigen gewicht gecombineerd met sneeuw. 

lncidentele combinaties 
4. Eigen gewicht (uitgangssituatie) 
5. Eigen gewicht gecombineerd met wind NZ (in 

lengterichting van de schaatsbaan); 
6. Eigen gewicht gecombineerd met wind OW (in 

breedterichting van de schaatsbaan); 
7. Eigen gewicht gecombineerd met sneeuw. 

Temperatuurbelasting 
8. Eigen gewicht gecombineerd met een tempera

tuurstijging van 40 K; 
9. Eigen gewicht gecombineerd met een tempera

tuurdaling van 40 K; 
0. Eigen gewicht gecombineerd met sneeuw en een 

temperatuurdaling van 40 K 

G.1.1 Permanente belastingen 

Voor de berekening van het eigen gewicht zijn de 
volgende waarden aangehouden: 

Staalkabelconstructie: 
- dakspantkabels 100 Nim 
- dakspantverbinding 500 Nist 
- ophangkabels 500 Nim 
- ophangverbinding 2500 Nist 

Dakconstructie: 
- gordingen 500 Nim 
- aluminium dakplaat 200 Nlm2 

- installaties 100 Nlm2 

G.1.2 Veranderlijke belastingen 

Windbelasting 

- C * C * C *..h * Prep - dim index eq 't' 1 Pw 

Wind NZ Wind OW 
h 23.1 23.1 
b 99 213 
l(h) 0.21 0.21 
B 0.58 0.47 

Cdim 0.86 0.81 

C,(kabds)= 1.2 
C,q = 
<f>1 = I 
Pw = 0.88 kNlm2 (gebied III, bebouwd) 

Sneeuwbelasting 

Prep= Cj * Psn:rep 

Psn:rep = 0. 7 kNlm2 

BIJIAGE Ktll DIMENSIONERING DO 

G.1.3 Rekenwaarden van de 
belastingen 

Orn niet oneindig veel verschillende knoopbelas
tingen te krijgen, wordt de dakconstructie verdeeld 
in 8 sectoren, waarbij de knoopbelastingen voor 
alle dakspanten gelijk zijn per sector (figuur G.3). 
Na vermenigvuldiging van de representatieve waar
den van de belastingen ontstaan voor de verschil
lende belastinggevallen de hierna volgende reken
waarden per belaste knoop. 

Op de volgende pagina's warden de uitdraaien van 
de ingevoerde belasting-logfiles weergegeven. Het 
laatste getal van de regels die met een F beginnen, 
geeft de knoopbelasting in Newtons. 

PAGINA --
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!!!!!!!!!! belastinggeval 1 !!!!I!!!!! 
!penn+wind NZ, fundamenteel 

!!!!! dakspanten !!!!! 

!sector! RE 

NSEL,S,NODE., 1100,2900, 100 
F ,ALL,FY,-900 
F ,ALL,FZ,-10800 
NSEL,S,NODE .. 1110,2910, 100 
F ,ALL,FY,-2400 
F ,ALL,FZ,-14500 
NSEL,S,NODE.,1120,2920,100 
F ,ALL,FY,-2600 
F,ALL,FZ,-14700 
NSEL,S,NODE.,1130,2930,100 
F ,ALL,FY,-2800 
F ,ALL,FZ,-14900 
NSEL,S,NODE., 1140,2940, 100 
F,ALL,FY,-1800 
F,ALL,FZ,-9600 
NSEL,S,NODE.,1111,2911,100 
F ,ALL,FY,-600 
F,ALL,FZ,-1000 
NSEL,S,NODE.,1121,2921,100 
F ,ALL,FY,-800 
F,ALL,FZ,-1000 
NSEL,S,NODE., 1131,2931, 100 
F,ALL,FY,-1000 
F,ALL,FZ,-1100 
NSEL,S,NODE.,1141,2941,I00 
F ,ALL,FY,-900 
F,ALL,FZ,-800 

!scctor2 BO 

NSEL,S,NODE,,3100,3400, 100 
F ,ALL,FY,-600 
F ,ALL,FZ,-8000 
NSEL,S,NODE.,3110,3410,100 
F,ALL,FY,-2000 
F ,ALL.FZ,-11600 
NSEL,S,NODE.,3120,3420, l 00 
F ,ALL,FY,-2500 
F,ALL.FZ,-14000 
NSEL,S,NODE,,3130,3430, l 00 
F ,ALL,FY,-3000 

PAGINA --

F,ALL,FZ,-16300 
NSEL,S,NODE.,3140,3440, 100 
F,ALL,FY,-2000 
F,ALL,FZ,-11500 
NSEL,S,NODE.,3111,3411,I00 
F ,ALL,FY,-600 
F,ALL,FZ,-1100 
NSEL,S,NODE.,3121,3421, 100 
F,ALL,FY,-800 
F ,ALL,FZ,-1200 
NSEL,S,NODE.,3131,3431, 100 
F ,ALL,FY,-1000 
F ,ALL,FZ,-1200 
NSEL,S,NODE.,3141,3441, l 00 
F ,ALL,FY,-900 
F ,ALL,FZ,-900 

!sector3 BO 

NSEL,S,NODE,,3500,4400, 100 
F,ALL,FY,-1600 
F,ALL,FZ,6800 
NSEL,S,NODE,,3510,4410, 100 
F,ALL,FY,-3500 
F.ALL,FZ,23900 
NSEL,S,NODE,,3520,4420, l 00 
F,ALL,FY,-8100 
F,ALL,FZ,28800 
NSEL,S,NODE .. 3530,4430, 100 
F ,ALL,FY,-14500 
F,ALL,FZ,34000 
NSEL.S,NODE,,3540,4440, I 00 
F,ALL,FY,-13000 
F,ALL,FZ,18400 
NSEL,S,NODE,,35 I 1,441 I. 100 
F,ALL,FY,0 
F,ALL.FZ,-900 
NSEL.S,NODE,,3521,4421, 100 
F,ALL,FY,-100 
F,ALL,FZ,-900 
NSEL,S,NODE,,3531,4431, l 00 
F ,ALL,FY,-300 
F,ALL,FZ,-900 
NSEL.S,NODE,,3541,4441, l 00 
F,ALL,FY,-600 
F,ALL,FZ,-700 

!sf.'ctor4 BO 

AFSTUDEERPROJECT VAN M.R.C. VAN DER HEIJDE 

NSEL,S,NODE,,4500,4800, 100 
F ,ALL,FY,-600 
F ,ALL,FZ,-8000 
NSEL,S,NODE,,4510,4810,100 
F ,ALL,FY,-2000 
F,ALL,FZ,-11600 
NSEL,S,NODE,,4520,4820, l 00 
F,ALL,FY,-2500 
F ,ALL,FZ,-14000 
NSEL,S,NODE,,4530,4830, l 00 
F,ALL,FY,-3000 
F ,ALL.FZ,-16300 
NSEL,S,NODE.,4540,4840, 100 
F,ALL,FY,-2000 
F,ALL,FZ,-11500 
NSEL,S,NODE,,4511,4811, 100 
F ,ALL,FY,-600 
F ,ALL,FZ,-1100 
NSEL,S,NODE.,4521,4821, 100 
F,ALL,FY,-800 
F ,ALL,FZ,-1200 
NSEL,S,NODE.,4531,4831, 100 
F,ALL,FY,-1000 
F ,ALL,FZ,-1200 
NSEL,S,NODE.,4541,4841, 100 
F,ALL,FY,-900 
F ,ALL,FZ,-900 

!sectors RE 

NSEL,S,NODE.,5100,6900,100 
F,ALL,FY,-900 
F,ALL,FZ,-10800 
NSEL,S,NODE,,5110,6910,100 
F,ALL,FY,-2400 
F,ALL,FZ,-14500 
NSEL,S,NODE.,5120,6920, 100 
F,ALL,FY,-2600 
F,ALL,FZ,-14700 
NSEL,S,NODE,,5130,6930, 100 
F,ALL,FY,-2800 
F,ALL,FZ.-14900 
NSEL,S,NODE,,5140,6940,100 
F,ALL.FY,-1800 
F,ALL,FZ,-9600 
NSEL,S,NODE,,5111,6911, 100 
F ,ALL,FY,-600 
F,ALL,FZ,-1000 
NSEL,S,NODE,,5121,6921,100 
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F ,ALL,FY,-800 F,ALL,FY,-4400 F ,ALL,FZ,-900 
F,ALL,FZ,-1000 F ,ALL,FZ,-28I00 
NSEL,S,NODE,,5131,6931, 100 NSEL,S,NODE,, 7530,8-130, 100 
F,ALL,FY,-1000 f',ALL,FY,-8700 !!!!I ophangconstmctie !!!!! 
F,ALL,FZ,-II00 F,ALL.FZ,-39400 
NSEL,S,NODE,,5141,6941, 100 NSEL,S,NODE,,7540,8-140,100 *00,tel.0,l 
F ,ALL,FY,-900 F,ALL,FY,-9200 NSEL,S,NO-
F ,ALL.FZ,-800 F,ALL.FZ,-27700 DE,,21100+tel,28800+tel,I00 

NSEL,S,NODE,,7511,8411,100 *ENDDO 
F,ALL.FY,0 F,ALL.FZ,-7500 

!sector6 BO F,ALL,FZ,-1100 
NSEL,S,NODE,,7521,842 I ,100 

NSEL.S,NODE,,7100,7400,100 F.ALL,FY,-100 !!!!! binnenring !!!!! 
F,ALL.FY,-600 F ,ALL,FZ,-1200 
F ,ALL,FZ,-8000 NSEL,S,NODE,,753I,843I,100 NSEL,S,NODE,,11I00,I2900,100 
NSEL,S,NODE,,7110,7410,100 F,ALL.FY,-300 NSEL,A,NODE,,15100,I6900,100 
F ,ALL,FY,-2000 F ,ALL,FZ,-1200 F,ALL,FZ,-7500 
F,ALL,FZ,-11600 NSEL,S,NODE,,7541,844I.100 NSEL,S,NODE,,3100,4800,100 
NSEL,S,NODE,,7120,7420,100 F,ALL.FY,-600 NSEL,A,NODE,,7100,8800,100 
F,ALL,FY,-2500 F,ALL,FZ,-900 NSEL,A,NODE,,I0000,16000,1000 
F ,ALL,FZ,-14000 F ,ALL,FZ,-5000 
NSEL,S,NODE,,7130,7430,100 NSEL,S,NODE,, l 0001, l 0004 
F ,ALL,FY,-3000 !sector8 BO !EG kabels 
F ,ALL,FZ,-16300 NSEL,A,NODE,,12001,12004 

"' NSEL,S,NODE,,7140,7440,100 NSEL,S,NODE,,8500,8800, 100 F ,ALL,FZ,-2400 
F ,ALL,FY,-2000 F,ALL,FY,-600 NSEL,S,NODE,,l 1001.11005 

~; F,ALL,FZ,-11500 F,ALL,FZ,-8000 F ,ALL,FZ,-2000 
NSEL,S,NODE.,7111.7411,100 NSEL.S,NODE,,8510,8810, 100 

II F ,ALL.FY,-600 F ,ALL,FY,-2000 
F,ALL,FZ,-1100 F,ALL,FZ,-11600 !!!!! EG steunconstmctie !!!!! 
NSEL,S,NODE,,7121,7421,100 NSEL,S,NODE,,8520,8820,100 .. F ,ALL,FY,-800 F,ALL,FY,-2500 NSEL,NONE 
F ,ALL,FZ,-1200 F,ALL,FZ,-14000 *DO,tel,I,12 

4 
NSEL,S,NODE,,7131,7431,100 NSEL,S,NODE,,8530,8830, 100 NSEL,A,NO-
F ,ALL,FY,-1000 F,ALL,FY,-3000 DE,,30015+ l00*tel,30020+ IO0*tel 
F ,ALL,FZ,-1200 F ,ALL.FZ.-16300 *ENDDO 

.; NSEL,S,NODE,,7141,7441, 100 NSEL,S,NODE,,8540,8840,100 NSEL,U,NODE,,30215,30815,600 
F .ALL.FY,-900 F,ALL,FY,-2000 F,ALL,FZ,-4500 
F ,ALL,FZ,-900 F,ALL,FZ,-11500 NSEL,S,NODE,.30212,30612,600 

NSEL,S,NODE,,8511,8811,100 F,ALL,FZ,-18000 
F,ALL,FY,-600 

!sector? BO F,ALL,FZ,-1100 
NSEL,S,NODE,,852I,8821, l 00 

NSEL,S,NODE,,7500,8400,100 F,ALL.FY,-800 
F,ALL,FY,-1600 F ,ALL,FZ,-1200 
F ,ALL.FZ,-10000 NSEL,S,NODE,,853I,883I, I 00 
NSEL,S,NODE,, 7510,8410, l 00 F,ALL.FY,-1000 
F .ALL.FY,-2400 F,ALL,FZ,-1200 
F .ALL.FZ,-20900 NSEL,S,NODE,,854I,8841, I 00 
NSEL,S,NODE,, 7520,8420, 100 F,ALL.FY,-900 
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!!!!!!!!!! belastinggeval 2 !!!!!!!!!! 
!perm+wind WO, fundamenteel 

!sector! RE 

NSEL,S,NODE,,l 100,2900,100 
F ,ALL,FX,2400 
F,ALL,FZ,-13800 
NSEL,S,NODE,,l 110,2910,100 
F ,ALL,FX,3000 
F,ALL,FZ,-26400 
NSEL,S,NODE .. 1120,2920, 100 
F,ALL,FX,4600 
F,ALL,FZ,-29500 
NSEL,S,NODE,, 1130,2930, 100 
F,ALL,FX,8000 
F ,ALL,FZ,-36000 
NSEL,S,NODE,,1140,2940,100 
F ,ALL,FX, 7700 
F ,ALL,FZ,-23000 
NSEL,S,NODE,,1111,2911,100 
F,ALL,FX,0 
F ,ALL,FZ,-1000 
NSEL,S,NODE,,l 121,2921,100 
F,ALL,FX,100 
F ,ALL,FZ,-1000 
NSEL,S,NODE,,l 131,2931,100 
F,ALL,FX,300 
F,ALL,FZ,-1100 
NSEL,S,NODE,, 1141,2941, l 00 
F,ALL,FX,600 
F.ALL,FZ.-800 

!sector2 BO 

NSEL,S,NODE,,3100,3400, 100 
F ,ALL,FX, 1600 
F .ALL,FZ,-10000 
NSEL,S,NODE,,3110,3410,100 
F,ALL,FX,2400 
F,ALL,FZ,-20900 
NSEL,S,NODE .. 3I20,3420,I00 
F,ALL,FX,4400 
F,ALL,FZ,-28100 
NSEL,S,NODE,,3130,3430, I 00 
F,ALL,FX,8700 
F,ALL,FZ,-39400 
NSEL,S,NODE,,3 I 40,3440, 100 
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F ,ALL.FX, 9200 
F,ALL,FZ,-27700 
NSEL,S,NODE,,3111,3411,100 
F,ALL.FX,0 
F,ALL,FZ,-1100 
NSEL,S,NODE,,3121,3421,100 
F,ALL,FX,100 
F ,ALL.FZ,-1200 
NSEL,S,NODE,,3131,3431, 100 
F,ALL.FX,300 
F,ALL,FZ,-1200 
NSEL,S,NODE,,3141,3441, 100 
F,ALL.FX,600 
F,ALL,FZ,-900 

!sector3 BO 

NSEL,S,NODE,,3500,4400, 100 
F,ALL,FX,600 
F ,ALL,FZ,-8000 
NSEL,S,NODE,,3510,4410, I 00 
F,ALL,FX,2000 
F,ALL,FZ,-I1600 
NSEL,S,NODE,,3520,4420,I00 
F,ALL,FX,2500 
F,ALL,FZ,-I4000 
NSEL,S,NODE,,3530,4430, I 00 
F ,ALL,FX,3000 
F,ALL,FZ,-16300 
NSEL,S,NODE,,3540,4440, I 00 
F,ALL,FX,2000 
F,ALL.FZ,-II500 
NSEL,S,NODE,,3511,4411,I00 
F,ALL,FX,600 
F,ALL,FZ,-I JOO 
NSEL,S,NODE,,3521,4421, JOO 
F,ALL.FX,800 
F,ALL,FZ,-I200 
NSEL,S,NODE,,353 I ,44 3 I, I 00 
F,ALL,FX,I000 
F,ALL,FZ,-I200 
NSEL,S,NODE .. 354 I .444 I, I 00 
F,ALL,FX,900 
F,ALL.FZ,-900 

AFSTUDEERPROJECT VAN M.R.C. VAN DER HEIJDE 

!sector4 BO 

NSEL,S,NODE,,4500,4800, 100 
F ,ALL,FX, 1600 
F ,ALL,FZ,6800 
NSEL,S,NODE,,4510,4810, 100 
F ,ALL,FX,3500 
F ,ALL,FZ,23900 
NSEL,S,NODE,,4520,4820, 100 
F.ALL,FX,8100 
F,ALL,FZ,28800 
NSEL,S,NODE,,4530,4830, 100 
F,ALL,FX,I4500 
F ,ALL,FZ,34000 
NSEL,S,NODE,,4540,4840,100 
F,ALL,FX,13000 
F,ALL,FZ,18400 
NSEL,S,NODE,,4511,4811, 100 
F,ALL,FX,0 
F,ALL,FZ,-900 
NSEL,S,NODE,,4521,4821,100 
F .ALL,FX, 100 
F,ALL,FZ,-900 
NSEL,S,NODE,,4531,4831, 100 
F,ALL,FX,300 
F,ALL,FZ,-900 
NSEL,S,NODE,,454 I ,4841, 100 
F ,ALL, FX ,600 
F,ALL,FZ,-700 

!sectors RE 

NSEL,S,NODE,,5100,6900, 100 
F,ALL,FX,2400 
F,ALL,FZ,l I 100 
NSEL,S,NODE,,51I0,6910,100 
F,ALL,FX,4500 
F,ALL,FZ,30800 
NSEL,S,NODE,,5120,6920, 100 
F,ALL,FX,8600 
F,ALL.FZ,30400 
NSEL,S,NODE,,5130,6930, 100 
F,ALL.FX,13200 
F,ALL,FZ,30900 
NSEL,S,NODE,,5140,6940, 100 
F,ALL,FX,10800 
F,ALL,FZ,15000 
NSEL,S,NODE,.51 I 1,6911,100 
F,ALL,FX,0 

If 



TIJ EINDHOVEN BOUWKUNDE VAKGROEP BKO BUI.AGE -- DIMENSIONERING DO 

F,ALL,FZ,-800 F,ALL,FZ,-11600 NSEL,S,NODE,.8541,884 l, 100 
NSEL,S,NODE,.5121,692 l ,100 NSEL,S,NODE .. 7520,8420,100 F,ALL,FX,600 
F,ALL,FX,100 F,ALL,FX,2500 F ,ALL,FZ,-900 
F,ALL,FZ,-800 F,ALL,FZ,-14000 
NSEL,S,NODE,.5131,693 l, 100 NSEL,S,NODE,.7530,8430,100 
F,ALL,FX,300 F,ALL,FX,3000 !!!!! ophangconstructie !!!!! 
F ,ALL,FZ,-800 F ,ALL,FZ,-16300 
NSEL,S,NODE,.5141,694 l, l 00 NSEL,S,NODE,.7540,8440, 100 *DO,tel,0,l 
F,ALL,FX,600 F,ALL,FX,2000 NSEL,S,NO-
F,ALL,FZ,-600 F,ALL,FZ,-11500 DE,.2 l l00+tel,28800+tel,lO0 

NSEL,S,NODE,.75 l l ,841 l,I00 *ENDDO 
F,ALL,FX,600 F,ALL,FZ,-7500 

!sector6 BO F,ALL,FZ,-1100 
NSEL,S,NODE .. 7521,8421,100 

NSEL,S,NODE,. 7100, 7 400,100 F,ALL,FX,800 !!!!! binnenring !!!!! 
F,ALL,FX, 1600 F,ALL,FZ,-1200 
F ,ALL,FZ,6800 NSEL,S,NODE .. 753 I ,8431,100 NSEL,S,NODE .. 11100, 12900, l 00 
NSEL,S,NODE .. 7110,7410,100 F,ALL,FX, 1000 NSEL,A,NODE,.15100,16900,100 
F,ALL,FX,3500 F,ALL,FZ,-1200 F,ALL,FZ,-7500 
F,ALL,FZ,23900 NSEL,S,NODE,,7541,844 I ,100 NSEL,S,NODE,.3100,4800, 100 
NSEL,S,NODE .. 7120,7420,100 F,ALL,FX,900 NSEL,A,NODE .. 7100,8800,100 
F,ALL,FX,8100 F,ALL,FZ,-900 NSEL,A,NODE,.10000,16000,1000 
F ,ALL,FZ,28800 F ,ALL,FZ,-5000 

.; NSEL,S,NODE,.7130,7430,100 NSEL,S,NODE .. 1000 l, l 0004 
F ,ALL,FX, 14500 !sectors BO NSEL,A,NODE,.12001,12004 
F ,ALL,FZ,34000 F ,ALL,FZ,-2400 

Ai NSEL,S,NODE,.7140,7440,100 NSEL,S,NODE,.8500,8800, 100 NSEL,S,NODE .. 1100 l,l 1005 
F,ALL,FX,13000 F ,ALL, FX, I 600 F,ALL,FZ,-2000 ,, F,ALL,FZ,18400 F.ALL,FZ,-10000 
NSEL,S,NODE,.7l l l,74l l,l00 NSEL,S,NODE,,8510,8810, 100 

tl 
F,ALL,FX,0 F,ALL,FX,2400 !!!!! EG steunconstructie !!!!! 
F,ALL,FZ,900 F.ALL,FZ,-20900 
NSEL,S,NODE,.7121,7421, 100 NSEL,S,NODE,.8520,8820, l 00 NSEL,NONE 

..; F ,ALL,FX, l 00 F,ALL,FX,4400 *00,tel,l,12 
F ,ALL,FZ,-900 F,ALL,FZ,-28I00 NSEL,A,NO-
NSEL,S,NODE,.7131,7431,100 NSEL,S,NODE .. 8530,8830, l 00 DE,,30015+ lO0*tel,30020+ l00*tel 

- F,ALL,FX,300 F ,ALL,FX,8700 *ENDDO 
F,ALL,FZ,-900 F,ALL,FZ,-39400 NSEL,U,NODE,.30215,30815,600 
NSEL,S,NODE,.7141,744 l, 100 NSEL,S,NODE,.8540,8840, l 00 F ,ALL,FZ,-4500 
F,ALL,FX,600 F,ALL,FX,9200 NSEL,S,NODE,.30212,30612,600 
F ,ALL,FZ,-700 F,ALL,FZ,-27700 F,ALL,FZ,-18000 

NSEL,S,NODE,.8511,88 l l, 100 
F,ALL,FX,0 

!sector? BO F ,ALL,FZ,-1100 
NSEL,S,NODE,,8521,8821, l 00 

NSEL,S,NODE,,7500,8400,100 F,ALL,FX,100 
F,ALL,FX,600 F,ALL,FZ,-1200 
F ,ALL,FZ,-8000 NSEL,S,NODE,,853 I ,8831, I 00 
NSEL,S,NODE,, 75 l 0,84 l 0, l 00 F,ALL,FX,300 
F,ALL,FX,2000 F,ALL,FZ,-1200 
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ONTWERP VAN EEN OVERKAPPING VOOR DE ~11111 METER I<UNSTl[SBMN IN EINDIIOVEN 

!!!!!!!!!! belastinggeval 3 !!!!!!!!!! 
!perm + sneeuw, fundamenteel 

!sector 1 en 5 

NSEL,S,NODE,,1100,2900,100 
NSEL.A,NODE,,5100,6900, 100 
F,ALL,FZ,-22200 
NSEL,S,NODE,, 1110,2910, 100 
NSEL.A,NODE,,5110,6910, 100 
F,ALL,FZ,-37300 
NSEL,S,NODE,,1120,2920, 100 
NSEL.A,NODE,.5120,6920,100 
F.ALL,FZ,-37800 
NSEL,S,NODE,,1130,2930,100 
NSEL,A,NODE,,5130,6930, 100 
F,ALL,FZ,-37600 
NSEL,S,NODE,,1140,2940,100 
NSEL,A,NODE,,5140,6940, 100 
F ,ALL,FZ,-21700 
NSEL,S,NODE,,1111,2911,100 
NSEL,A,NODE,,5111,6911, 100 
F ,ALL,FZ,-1000 
NSEL,S,NODE,,1121,2921,100 
NSEL,A,NODE,,5121,6921,100 
F,ALL,FZ,-1000 
NSEL,S,NODE,.1131,2931,100 
NSEL,A,NODE,,5131,6931, 100 
F,ALL,FZ,-1100 
NSEL,S,NODE,,1141,2941,100 
NSEL,A,NODE,,5141,6941, 100 
F,ALL,FZ,-800 

!sector 2,3,4,6,7 en 8 

NSEL,S,NODE,,3100,4800, 100 
NSEL.A,NODE .. 7100,8800, 100 
F .ALL,FZ,-15600 
NSEL,S,NODE,,3110,4810,100 
NSEL,A,NODE,.7110,8810,100 
F .ALL,FZ,-29500 
NSEL,S,NODE,,3120,4820, 100 
NSEL,A,NODE,.7120,8820, 100 
F .ALL,FZ,-36000 
NSEL,S,NODE,,3130,4830, 100 
NSEL.A,NODE,.7130,8830,100 
F,ALL,FZ,-42400 
NSEL,S,NODE,.3140,4840, 100 
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NSELA.NODE,, 7140,8840, 100 
F,ALL,FZ,-26200 
NSEL,S,NODE,,3111,4811,100 
NSEL,A,NODE,,7111,8811,100 
F,ALL,FZ,-1100 
NSEL,S,NODE,,3121,4821,100 
NSEL,A,NODE,,7121,8821,100 
F,ALL,FZ,-1200 
NSEL,S,NODE,,3131,4831,100 
NSEL,A,NODE,,7131,8831,100 
F ,ALL,FZ,-1200 
NSEL,S,NODE,,3141,4841,100 
NSEL,A,NODE,,7141,8841,100 
F.ALL,FZ,-900 

!!!!! ophangconstmctie !!!!! 

*DO,td,0,l 
NSEL,S,NO-
DE,,2l 100+tel,28800+tel, 100 
F,ALL,FZ,-8100 
*ENDDO 

!!!!! binnenring !!!!! 

NSEL,S,NODE,.l 1100,12900,100 
NSEL.A.NODE,, 15100, 16900, 100 
F,ALL,FZ,-8100 
NSEL,S,NODE,.3100,4800, 100 
NSEL,A,NODE,, 7100,8800, 100 
NSELA.NODE,,10000,16000,1000 
F,ALL,FZ,-5500 
NSEL,S,NODE,, 1000 l, l 0004 
NSEL,A,NODE,.1200 l, 12004 
F ,ALL,FZ.-2400 
NSEL,S,NODE,,11001,l 1005 
F,ALL,FZ,-2000 

!!!!! EG stcunconstmctie !!!!! 

NSEL,NONE 
*DO,tel,l,12 
NSEL,A,NO-
DE.,30015+ l00*tel,30020+ lO0*tel 
*ENDDO 
NSEL,U,NODE,.30215,30815,600 
F.ALL,FZ,-4500 

AFSTUDEERPROJECT VAN M.R.C. VAN DER HEUDE 

NSEL,S,NODE,,30212,30612,600 
F,ALL,FZ,-18000 



TU EINDHOVEN BOUWKUNDE VAKGROEP BKO BIJLAGE llcll DIMENSIONERING DO 

!!!!!!!!!! belastinggeval 4 !!!!!!!!!! NSEL,A.NODE .. 7140,8840, 100 NSEL,S,NODE,,30212,30612,600 
!uitgangssituatie, alleen E.G. F,ALL,FZ,-9600 F,ALL.FZ,-18000 

NSEL,S,NODE,,3111,4811,100 
NSEL,A,NODE.,7111,88II,100 

!sector 1 en 5 F,ALL,FZ,-1000 
NSEL.S,NODE..3121,482I, 100 

NSEL,S,NODE.,I100,2900,100 NSEL,A,NODE.,7121,8821,100 
NSEL,A,NODE,,5100,6900,100 F,ALL,FZ,-1000 
F,ALL,FZ,-9000 NSEL,S,NODE,,313I,4831 ,100 
NSEL,S,NODE,, 1110,2910, 100 NSEL.A.NODE,, 7131,8831, I 00 
NSEL,A,NODE,,51I0,6910,100 F,ALL,FZ,-1000 
F,ALL,FZ,-12100 NSEL,S,NODE.,3141,4841, 100 
NSEL,S,NODE,,1120,2920,100 NSEL,A,NODE,, 7141,8841, I 00 
NSEL,A,NODE,,5120,6920, 100 F,ALL.FZ,-800 
F,ALL,FZ,-12200 
NSEL,S,NODE.,1130,2930,100 
NSEL,A,NODE,,5130,6930, 100 !!!!! ophangconstrnctie !!!!! 
F,ALL,FZ,-12400 
NSEL,S,NODE., 1140,2940, 100 *DO,tel,0,1 
NSEL,A,NODE,,5140,6940, I 00 NSEL,S,NO-
F ,ALL,FZ,-8000 DE,,21100+tel,28800+tel,I00 
NSEL,S,NODE.,111I,2911,100 F,ALL,FZ,-6000 
NSEL,A,NODE.,5111,6911,100 *ENDDO 

.; F ,ALL,FZ,-900 
NSEL,S,NODE.,1121,2921,100 
NSEL,A,NODE,,5121,6921, 100 !!!!! binnenring !!!!! ~- F,ALL,FZ,-900 
NSEL,S,NODE,,l 131,2931,100 NSEL,S,NODE., 11100, 12900, I 00 ., NSEL,A,NODE.,5131,6931,100 NSEL,A,NODE.,15I00, 16900,100 
F ,ALL,FZ,-900 F ,ALL,FZ,-6000 

~ 
NSEL,S,NODE,,1141,2941,100 NSEL,S,NODE,,3100,4800, I 00 
NSEL,A,NODE,,5141,6941, I 00 NSEL,A,NODE,, 7100,8800, 100 
F ,ALL,FZ,-700 NSEL,A,NODE., I 0000, I 6000, 1000 

,; F,ALL,FZ,-4000 
NSEL,S,NODE,, I 000 I, I 0004 

!sector 2,3,4,6,7 en 8 NSEL,A,NODE., 12001, 12004 
- F,ALL,FZ,-2400 

NSEL,S,NODE,,3100,4800, I 00 NSEL,S,NODE,,II00I, 11005 
NSEL,A,NODE,,7100,8800,100 F,ALL,FZ,-2000 
F ,ALL,FZ,-6 700 
NSEL,S,NODE,,3110,4810,100 
NSEL,A,NODE,,7110,8810,100 !!!!! EG steunconstrnctie !!!!! 
F ,ALL,FZ,-9700 
NSEL,S,NODE,,3120,4820, 100 NSEL,NONE 
NSEL,A,NODE,,7120,8820,100 *DO,tel,I, 12 
F,ALL.FZ,-11700 NSEL,A,NO-
NSEL,S,NODE,,3130,4830, 100 DE,,30015 + 1 00*tel,30020+ lO0*tel 
NSEL,A,NODE.,7130,8830,100 *ENDDO 
F,ALL,FZ,-13600 NSEL,U,NODE,,30215,30815,600 
NSEL,S,NODE,.3140,4840, 100 F,ALL,FZ,-4500 
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ONlWERP VAN EEN OVERI<APPING VOOR DE IWHI METER KUNSTl(SBMN IN EINDI IOVEN 

!!!!!!!!!! belastinggeval 5 !!!!!!!!!! 
!penn+wind NZ, incidenteel 

!sector! RE 

NSEL,S,NODE .. 1100,2900, 100 
F,ALL,FY,-600 
F ,ALL,FZ,-9000 
NSEL,S,NODE .. 1110,2910, 100 
F.ALL,FY,-1600 
F .ALL,FZ,-12100 
NSEL,S,NODE.,1120,2920, 100 
F ,ALL,FY,-1700 
F ,ALL,FZ,-12200 
NSEL,S,NODE .. 1130,2930,100 
F ,ALL,FY,-1900 
F ,ALL,FZ,-12400 
NSEL.S,NODE .. 1140,2940,100 
F,ALL,FY,-1200 
F ,ALL,FZ,-8000 
NSEL,S,NODE.,1111,2911,100 
F ,ALL,FY,-400 
F .ALL,FZ,-900 
NSEL,S,NODE .. 1121,2 921,100 
F,ALL,FY,-500 
F .ALL,FZ,-900 
NSEL,S,NODE .. 1131,2931,100 
F .ALL.PY,-700 
F ,ALL,FZ,-900 
NSEL,S,NODE .. 1141,2941,100 
F ,ALL,FY,-600 
F,ALL,FZ,-700 

!sector2 BO 

NSEL,S,NODE .. 3100,3400, 100 
F ,ALL,FY,-400 
F,ALL,FZ,-6700 
NSEL,S,NODE .. 3110,3410,100 
F ,ALL,FY,-1400 
F,ALL,FZ,-9700 
NSEL,S,NODE.,3120,3420, 100 
F,ALL,FY,-1600 
F,ALL,FZ,-11700 
NSEL,S,NODE .. 3130,3430,100 
F ,ALL,FY,-2000 
F ,ALL,FZ,-13600 
NSEL,S,NODE .. 3140,3440, I 00 
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F,ALL,FY,-1400 
F,ALL.FZ,-9600 
NSEL,S,NODE.,3111,3411,100 
F,ALL,FY,-400 
F ,ALL,FZ,-1000 
NSEL,S,NODE.,3121,3421,100 
F,ALL,FY,-500 
F,ALL.FZ,-1000 
NSEL,S,NODE.,3131,3431,100 
F,ALL,FY,-700 
f,ALL,FZ,-1000 
NSEL,S,NODE.,3141,3441, 100 
F ,ALL.FY,-600 
F ,ALL,FZ,-800 

!sector3 BO 

NSEL.S,NODE .. 3500,4400, 100 
F,ALL,FY,-1100 
F,ALL,FZ, 1900 
NSEL,S,NODE .. 3510,-1410, 100 
F,ALL,FY,-2300 
F ,ALL.FZ, 12100 
NSEL,S,NODE.,3520,4420, I 00 
F .ALL.FY,-5400 
F,ALL,FZ.14500 
NSEL,S,NODE.,3530,4430, I 00 
f.ALL,FY,-9700 
F,ALL.FZ, l 7300 
NSEL.S,NODE,,3540,4440,100 
F,ALL,FY,-8700 
F,ALL.FZ,8400 
NSEL,S,NODE.,3511,-1411, I 00 
F,ALL,FY,0 
F,ALL,FZ,-1000 
NSEL.S,NODE .. 3521,-1421, 100 
F,ALL.l'Y,-100 
F,ALL,FZ,-1000 
NSEL.S,NODE.,3531,4431, 100 
F,ALL,FY,-200 
F,ALL.FZ,-1000 
NSEL,S,NODE .. 3541 .4-14 I, 100 
F,ALL,FY,-400 
F,ALL.FZ,-800 

AFSTUDEERPROJECT VAN M.R.C. VAN DER HEIJDE 

!sector4 BO 

NSEL,S,NODE.,4500,4800, 100 
F .ALL,FY,-400 
F,ALL,FZ,-6700 
NSEL,S,NODE.,4510,4810, 100 
F.ALL,FY,-1400 
F ,ALL,FZ,-9700 
NSEL,S,NODE,,4520,4820,100 
F,ALL,FY,-1600 
F ,ALL,FZ,-11 700 
NSEL,S,NODE.,4530,4830, 100 
F ,ALL,FY,-2000 
F,ALL,FZ,-13600 
NSEL,S,NODE.,4540,4840, 100 
F,ALL,FY,-1400 
F ,ALL,FZ,-9600 
NSEL,S,NODE.,4511,4811,100 
F ,ALL,FY,-400 
F ,ALL,FZ,-1000 
NSEL,S,NODE.,4521,4821, 100 
F ,ALL,FY,-500 
F.ALL,FZ,-1000 
NSEL,S,NODE.,4531,4831, 100 
F ,ALL,FY,-700 
F,ALL,FZ,-1000 
NSEL,S,NODE.,454I,4841,100 
F ,ALL,FY,-600 
F,ALL,FZ,-800 

!sector5 RE 

NSEL,S,NODE.,5 I 00,6900, I 00 
F,ALL,FY,-600 
F ,ALL,FZ,-9000 
NSEL,S,NODE.,5I10,6910,100 
F ,ALL,FY,-1600 
F.ALL.FZ,-I2100 
NSEL.S,NODE.,S 120,6920, I 00 
F,ALL,FY,-1700 
F,ALL.FZ,-12200 
NSEL,S,NODE .. S 130,6930, 100 
F ,ALL.FY,-1900 
F ,ALL,FZ,-12400 
NSEL.S,NODE.,S 140,6940, 100 
F .ALL,FY,-1200 
F ,ALL,FZ,-8000 
NSEL,S,NODE.,51II,6911,100 
F,ALL.FY,-400 



TU EINDHOVEN BOUWKUNDE VAKGROEP BKO BIJlAGE -- DIMENSIONEIUNG DO 

F ,ALL,FZ,-900 F,ALL,FZ,-15900 NSEL,S,NODE,,8541,8841, 100 
NSEL,S,NODE,,5121,6921 ,100 NSEL,S,NODE,, 7520,8420, 100 F ,ALL,FY,-600 
F,ALL,FY,-500 F,ALL,FY,-2900 F,ALL,FZ,-800 
F,ALL,FZ,-900 F,ALL,FZ,-21000 
NSEL,S,NODE,,5131,6931,100 NSEL,S,NODE,, 7530,8430, l 00 
F,ALL,FY,-700 F,ALL,FY,-5800 !!!!! ophangconstructie !!!!! 
F ,ALL,FZ,-900 F,ALL,FZ,-29000 
NSEL,S,NODE,,5141,6941, l 00 NSEL,S,NODE,, 7540,8440, l 00 *OO,tel,0,l 
F,ALL,FY,-600 F ,ALL,FY,-6100 NSEL,S.NO-
F,ALL,FZ,-700 F,ALL,FZ,-20400 DE,,2 l 100+tel,28800+tel, 100 

NSEL,S,NODE,,7511,8411,100 *ENDDO 
F,ALL,FY,0 F ,ALL,FZ,-6000 

!sector6 BO F,ALL,FZ,-1000 
NSEL,S,NODE,,7521,8421, 100 

NSEL,S,NODE,,7100, 7400, 100 F,ALL,FY,-100 !!!!! binneming !!!!! 
F,ALL,FY,-400 F ,ALL,FZ,-1000 
F ,ALL,FZ,-6 700 NSEL,S,NODE,,7531,8431,100 NSEL,S,NODE,,11100,12900,100 
NSEL,S,NODE,,7110,7410,100 F,ALL,FY,-200 NSEL,A,NODE,,15100,16900,100 
F,ALL,FY,-1400 F,ALL,FZ,-1000 F,ALL,FZ,-6000 
F,ALL,FZ,-9700 NSEL,S,NODE,, 7541,8441, l 00 NSEL,S,NODE,,3100,4800, 100 
NSEL,S,NODE,,7120,7420, 100 F,ALL,FY,-400 NSEL,A,NODE,,7100,8800,100 
F,ALL,FY,-1600 F,ALL,FZ,-800 NSEL,A,NODE,,I0000,16000,1000 
F ,ALL,FZ,-11700 F,ALL,FZ,-4000 

1 
NSEL,S,NODE,,7130,7430,100 NSEL,S,NODE,, l 0001, 10004 
F,ALL,FY,-2000 !sector8 BO NSEL,A,NODE,,12001, 12004 
F,ALL,FZ,-13600 F,ALL,FZ,-2400 

-'' NSEL,S,NODE,,7140,7440,100 NSEL,S,NODE,,8500,8800, l 00 NSEL,S,NODE,,11001,11005 
F ,ALL,FY,-1400 F,ALL,FY,-400 F ,ALL,FZ,-2000 

p F ,ALL,FZ,-9600 F,ALL,FZ,-6700 
NSEL,S,NODE,,7111,7411,100 NSEL,S,NODE,,8510,8810, l 00 ,, F ,ALL,FY,-400 F,ALL,FY,-1400 !!!!! EG steunconstructie !!!!! 
F ,ALL,FZ,-1000 F,ALL,FZ,-9700 
NSEL,S,NODE,,7121,7421,100 NSEL,S,NODE,,8520,8820, 100 NSEL,NONE 

I F ,ALL,FY,-500 F ,ALL,FY,-1600 *OO,tel,l,12 
F,ALL,FZ,-1000 F,ALL,FZ,-11700 NSEL,A,NO-
NSEL,S,NODE,,7131,7431,100 NSEL,S,NODE,,8530,8830, l 00 DE,,30015+ l00*tel,30020+ l00*tel 
F ,ALL,FY,-700 F,ALL,FY,-2000 *ENDDO 
F,ALL,FZ,-1000 F,ALL,FZ,-13600 NSEL,U,NODE,,30215,30815,600 
NSEL,S,NODE,,7141,7441, 100 NSEL,S,NODE,,8540,8840, I 00 F,ALL,FZ,-4500 
F,ALL,FY,-600 F,ALL,FY,-1400 NSEL,S,NODE,,30212,30612,600 
F,ALL,FZ,-800 F ,ALL,FZ,-9600 F,ALL,FZ,-18000 

NSEL,S,NODE,,85 l 1,8811,100 
F,ALL,FY,-400 

!sector? BO F,ALL.FZ,-1000 
NSEL,S,NODE,,8521,8821, l 00 

NSEL,S,NODE,,7500,8400,100 F,ALL,FY,-500 
F,ALL,FY,-1100 F,ALL,FZ,-1000 
F ,ALL,FZ,-8000 NSEL,S,NODE,,8531,8831, l 00 
NSEL,S,NODE,,7510,8410,100 F,ALL,FY,-700 
F,ALL,FY,-1600 F ,ALL,FZ,-1000 
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ONTWERP VAN EEN OVERKAPl'ING VOOR DE 1)11111 METER KUNSTHSBMN IN EINDHOVEN 

!!!!!!!!!! belastinggeval 6 !!!!!!!!!! 
!penn+wind WO, incidenteel 

!sector! RE 

NSEL,S,NODE,, l 100,2900, 100 
F,ALL,FX,1600 
F.ALL,FZ,-11000 
NSEL,S,NODE,,1110,2910,I00 
F ,ALL,FX,2000 
F .ALL,FZ,-20000 
NSEL,S,NODE,, 1120,2920, I 00 
F .ALL,FX,3I00 
F.ALL,FZ,-22100 
NSEL,S,NODE,,I130,2930,100 
F,ALL,FX,5300 
F .ALL,FZ,-26500 
NSEL,S,NODE,,1140,2940,100 
F,ALL,FX,5I00 
F.ALL,FZ,-I6900 
NSEL,S,NODE,,11I1,2911,100 
F,ALL.FX,0 
F,ALL,FZ,-900 
NSEL,S,NODE,,1I21,2921,100 
F .ALL,FX, 100 
F ,ALL,FZ,-900 
NSEL,S,NODE,, 1131,2931,100 
F .ALL.FX,200 
F .ALL,FZ,-900 
NSEL,S,NODE,,1141,294I,I00 
F.ALL,FX,400 
F ,ALL,FZ,-700 

!sector2 BO 

NSEL,S,NODE,,3100,3400, 100 
F,ALL,FX,1100 
F .ALL,FZ,-8000 
NSEL,S,NODE,,3110,3410,100 
F,ALL,FX,I600 
F .ALL,FZ,-15900 
NSEL,S,NODE,,3120,3420, 100 
F,ALL,FX,2900 
F ,ALL,FZ,-21000 
NSEL,S,NODE,,3130,3430, 100 
F ,ALL,FX,5800 
F .ALL,FZ,-29000 
NSEL,S,NODE,,3140,3440, 100 
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F.ALL,FX,6I00 
F .ALL,FZ,-20400 
NSEL.S,NODE,,311I,3411,100 
F,ALL,FX,0 
F .ALL,FZ,-1000 
NSEL,S,NODE,,312I,342I, l 00 
F.ALL,FX,I00 
F .ALL,FZ,-1000 
NSEL,S,NODE,,313I,3431, 100 
F .ALL,FX,200 
F .ALL,FZ,-1000 
NSEL,S,NODE,,3141,3441, 100 
F .ALL,FX,400 
F .ALL,FZ,-800 

!sector3 BO 

NSEL,S,NODE,,3500,4400, l 00 
F.ALL,FX,400 
F .ALL,FZ,-6 700 
NSEL,S,NODE,,3510,4410,100 
F ,ALL,FX, 1400 
F .ALL,FZ,-9700 
NSEL.S,NODE,,3520,4420, l 00 
F .ALL,FX, 1600 
F .ALL,FZ,-11700 
NSEL,S,NODE,,3530,4430, l 00 
F ,ALL,FX,2000 
F .ALL.FZ,-13600 
NSEL,S,NODE,,3540,4440, l 00 
F .ALL,FX, 1400 
F .ALL,FZ,-9600 
NSEL,S,NODE,,3511,4411,100 
F,ALL,FX,400 
F.ALL,FZ,-1000 
NSEL,S,NODE,,3521,4421, 100 
F ,ALL,FX,500 
F ,ALL,FZ,-1000 
NSEL,S,NODE,,3531,4431, 100 
F .ALL,FX, 700 
F,ALL.FZ,-1000 
NSEL,S,NODE,,3 54 I ,4441, l 00 
F,ALL,FX,600 
F,ALL,FZ,-800 
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!sector4 BO 

NSEL,S,NODE,,4500,4800, l 00 
F.ALL,FX,1100 
F,ALL,FZ,I900 
NSEL,S,NODE,,45I0,48I0, 100 
F,ALL,FX,2300 
F,ALL,FZ,12I00 
NSEL,S,NODE,,4520,4820, 100 
F,ALL,FX,5400 
F,ALL,FZ,14500 
NSEL,S,NODE,,4530,4830, l 00 
F.ALL,FX,9700 
F .ALL,FZ, 17300 
NSEL,S,NODE,,4540,4840, I 00 
F ,ALL,FX,8 700 
F ,ALL.FZ,8400 
NSEL,S,NODE,,45II,48II,100 
F,ALL,FX,0 
F ,ALL,FZ,-1000 
NSEL,S,NODE,,4521,482I,I00 
F.ALL,FX,I00 
F .ALL,FZ,-1000 
NSEL,S,NODE,,453I,4831,100 
F,ALL,FX,200 
F,ALL,FZ,-1000 
NSEL,S,NODE,,4541,484I, I 00 
F,ALL,FX,400 
F,ALL.FZ,-800 

!sectors RE 

NSEL,S,NODE,,5100,6900, I 00 
F,ALL.FX, 1600 
F ,ALL,FZ,3800 
NSEL,S,NODE,,5110,6910,100 
F ,ALL,FX,3000 
F,ALL,FZ,15700 
NSEL,S,NODE,,5120,6920,I00 
F ,ALL,FX,5 700 
F ,ALL.FZ, 15400 
NSEL,S,NODE,,5130,6930, l 00 
F,ALL.FX,8800 
F .ALL.FZ, 15600 
NSEL,S,NODE,,5140,6940, l 00 
F,ALL,FX,7200 
F ,ALL,FZ,6800 
NSEL,S,NODE,,5111,6911,100 
F,ALL,FX,0 
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F ,ALL,FZ,-900 F .ALL.tZ,-9700 NSEL,S,NODE.,8541,8841,100 
NSEL,S,NODE .. 512I,6921,100 NSEL,S,NODE .. 7520,8420, 100 F,ALL,FX,400 
F,ALL,FX,100 F .ALL.FX, 1600 F,ALL.FZ,-800 
F .ALL,FZ,-900 F.ALL,FZ,-11700 
NSEL,S,NODE.,5131,6931,100 NSEL,S,NODE.,7530,8430,100 
F,ALL,FX,200 F .ALL,FX,2000 !!!!! ophangconstructie !!!!! 
F ,ALL,FZ,-900 F.ALL,FZ,-13600 
NSEL,S,NODE.,5141,6941, 100 NSEL,S,NODE.,7540,8440,100 *DO,tel,0,1 
F,ALL.FX,400 F .ALL.FX, 1400 NSEL,S,NO-
F ,ALL,FZ,-700 F .ALL,FZ,-9600 DE.,21100+tel,28800+tel,100 

NSEL,S,NODE.,7511,8411,100 *ENDDO 
F.ALL.FX,400 F ,ALL,FZ,-6000 

!sector6 BO F.ALL,FZ,-1000 
NSEL,S,NODE,.7521,8421,100 

NSEL,S,NODE., 7100, 7 400,100 F.ALL.FX,500 !!!!! binnenring !!!!! 
F,ALL.FX,1100 F .ALL.FZ,-1000 
F,ALL,FZ,1900 NSEL,S,NODE.,7531,8431,100 NSEL,S,NODE.,l 1100,12900,100 
NSEL,S,NODE .. 7110,7410,100 F.ALL,FX,700 NSEL,A,NODE .. 15100,16900,100 
F,ALL.FX,2300 F .ALL.FZ,-1000 F,ALL,FZ,-6000 
F,ALL.FZ, 12100 NSEL,S,NODE,.7541,8441,100 NSEL,S,NODE.,3100,4800,100 
NSEL,S,NODE .. 7120,7420,I00 F .ALL,FX,600 NSEL.A,NODE .. 7100,8800, 100 
F,ALL,FX,5400 F .ALL.FZ,-800 NSEL,A,NODE.,10000,16000,1000 
F ,ALL,FZ, 14500 F ,ALL,FZ,-4000 
NSEL,S,NODE.,7130,7430,100 NSEL,S,NODE., 10001, 10004 • F,ALL,FX,9700 !st>ctor8 BO NSEL,A,NODE.,12001,12004 
F.ALL,FZ,I7300 F,ALL,FZ,-2400 

~i NSEL,S,NODE.,7140,7440,100 NSEL.S,NODE.,8500,8800, 100 NSEL,S,NODE .. 11001,11005 
F.ALL,FX,8700 F .ALL.FX, 1100 F,ALL,FZ,-2000 

~ 
F,ALL,FZ,8400 F .ALL.FZ,-8000 
NSEL,S,NODE.,7111.7411,100 NSEL.S,NODE.,8510,8810,100 
F.ALL,FX,0 F .ALL.FX, 1600 !!!!! EG steunconstructie !!!!! 

.j; F.ALL,FZ,-1000 F.ALL.FZ,-15900 
NSEL,S,NODE.,7121,7421,100 NSEL,S,NODE.,8520,8820, 100 NSEL,NONE 

" 
F.ALL.FX,100 F.ALL,FX,2900 •oo,tel,1,12 
F ,ALL,FZ,-1000 F .ALL.FZ,-21000 NSEL,A,NO-
NSEL,S,NODE .. 7131,7431,100 NSEL,S,NODE.,8530,8830,100 DE.,30015+ lO0*tel,30020+ l0O*tel 

j F .ALL.FX,200 F .ALL,FX,5800 *ENDDO 
F,ALL.FZ,-1000 F.ALL.FZ,-29000 NSEL,U ,NODE,.30215,30815,600 
NSEL,S,NODE.,7141,7441, 100 NSEL,S,NODE.,8540,8840, 100 F,ALL,FZ,-4500 
F,ALL,FX,400 F .ALL.FX,6100 NSEL,S,NODE.,30212,30612,600 
F,ALL.FZ,-800 F .ALL.FZ,-20400 F,ALL,FZ,-18000 

NSEL,S,NODE.,8511,8811, I 00 
F.ALL,FX,0 

!sector? BO F.ALL,FZ,-1000 
NSEL,S,NODE.,8521,8821, 100 

NSEL,S,NODE .. 7500,8400,100 F .ALL.FX, 100 
F,ALL,FX,400 F .ALL,FZ,-1000 
F ,ALL,FZ,-6 700 NSEL,S,NODE.,8531,8831, 100 
NSEL,S,NODE .. 7510,8410,100 F .ALL,FX,200 
F ,ALL.FX, 1400 F,ALL,FZ,-1000 
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!!!!!!!!!! belastinggeval 7 !!!!!!!!!! 
!perm + sneeuw, incidenteel 

!sector 1 en 5 

NSEL,S,NODE,, 1100,2900, 100 
NSEL,A,NODE,,5100,6900, 100 
F ,ALL,FZ,-16600 
NSEL,S,NODE,, 1110,2910, 100 
NSEL,A,NODE,,5110,6910, 100 
F,ALL,FZ,-27300 
NSEL,S,NODE,,1120,2920,100 
NSEL,A,NODE,,5120,6920, 100 
F,ALL,FZ,-27700 
NSEL,S,NODE,,1130,2930,100 
NSEL,A,NODE,,5130,6930, 100 
F ,ALL,FZ,-28200 
NSEL,S,NODE,,1140,2940,100 
NSEL,A,NODE,,5140,6940,100 
F,ALL,FZ,-16000 
NSEL,S,NODE,,1111,2911,100 
NSEL,A,NODE,,5111,6911,100 
F ,ALL,FZ,-900 
NSEL,S,NODE,,1121,2921,100 
NSEL,A,NODE,,5121,6921,100 
F,ALL,FZ,-900 
NSEL,S,NODE,,1131,2931,100 
NSEL,A,NODE,,5131,6931,100 
F ,ALL,FZ,-900 
NSEL,S,NODE,,1141,2941,100 
NSEL,A,NODE,,5141,6941, 100 
F ,ALL,FZ,-700 

!sector 2,3,4,6,7 en 8 

NSEL,S,NODE,,3100,4800,100 
NSEL,A,NODE,, 7100,8800, 100 
F,ALL,FZ,-11700 
NSEL,S,NODE,,3110,4810, 100 
NSEL,A,NODE,, 7110,8810, 100 
F ,ALL,FZ,-21600 
NSEL,S,NODE,,3I20,4820,100 
NSEL,A,NODE,, 7120,8820, 100 
F,ALL,FZ,-26300 
NSEL,S,NODE,,3130,4830, 100 
NSEL,A,NODE,,7130,8830,100 
F ,ALL,FZ,-31000 
NSEL,S,NODE,,3140,4840,100 
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NSEL,A,NODE,,7140,8840,100 
F ,ALL,FZ,-19400 
NSEL,S,NODE,,3111,4811, 100 
NSEL.A,NODE,, 7111,8811.100 
F ,ALL,FZ,-1000 
NSEL,S,NODE,,3121,4821, 100 
NSEL,A,NODE,,7121,8821,100 
F ,ALL,FZ,-1000 
NSEL,S,NODE,,3131,4831, 100 
NSEL,A,NODE,,7131,8831,100 
F,ALL,FZ,-1000 
NSEL,S,NODE,,3141,4841,100 
NSEL,A,NODE,, 7141,8841, 100 
F ,ALL,FZ,-800 

!!!!! ophangconstructie !!!!! 

*DO,tel,0,1 
NSEL,S,NO
DE,,21100+tel,28800+tel,100 
*ENDDO 
F,ALL,FZ,-6000 

!!!I! binnenring !!!!! 

NSEL,S,NODE,,11100,12900,100 
NSEL,A,NODE,,15100, 16900, 100 
F,ALL,FZ,-6000 
NSEL,S,NODE,,3100,4800, I 00 
NSEL,A,NODE,,7100,8800,100 
NSEL,A,NODE,, 10000, I 6000, 1000 
F,ALL,FZ,-4000 
NSEL,S,NODE,, 10001, I 0004 
NSEL,A,NODE,, 12001, 12004 
F,ALLSZ,-2400 
NSEL,S,NODE,.1100 I, 11005 
LALL.FZ,-2000 

!!!!! EG steunconstructie !!!!! 

NSEL,NONE 
*DO,tcl,1,12 
NSEL,A,NO-
DE,,300I5+ I00*tel,30020+ l00*tel 
*ENDDO 
NSEL,U,NODE,.302I5,30815,600 
F,ALL,FZ,-4500 
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NSEL,S,NODE,,30212,30612,600 
F,ALL,FZ,-18000 

,,, 

tf 
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G.2 Dimensionering van het 
basis model 

G.2.1 Dimensionering volgens de 
norm 

Zoals alle bouwconstructies maet de kabelcon
structie voldoen aan bepaalde eisen ten aanzien 
van sterkte en stijtheid. De vigerende normen voor 
bouwconstructies zijn echter niet bruikbaar voor 
kabelconstructies. Ten eerste warden kabels niet 
als normale constructie-elementen behandeld en 
ten tweede kunnen de toelaatbare vervormingen 
van kabelconstructies niet zomaar gelijkgesteld 
warden aan de normen voor 'normale' vormvaste 
constructies. 
Uit NEN 3508 blijkt dat voor de gebruiksfactor k 
minimaal een waarde van 2.3 moet zijn aangehou
den indien kabels warden gebruikt als tuikabels en 
voornamelijk statisch belast warden. De gebruiks
factor komt bovenop de andere veiligheidsfactoren 
en dus moeten de berekende maximale kabelkrach
ten vermenigvuldigd warden met een factor 2.3, 
voordat de minimale diameter van de kabels uit de 
tabellen met kabelgegevens kan warden afgelezen. 
Ten aanzien van de toelaatbare vervorming in de 
bruikbaarheidsgrenstoestand (incidentele combina
ties) van de constructie is bepaald dat de maximale 
vervorming ongeveer 250 mm mag bedragen ten 
opzichte van de uitgangssituatie. Dit is de vervorm
de toestand van de constructie nadat het eigen ge
wicht is aangebracht op de onvervormde construe
tie in de 'ideale' voarspantoestand. 
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G.2.2 Globale dimensionering 

Bij de eerste berekeningen is uitgegaan van een 
voorspanniveau in de hangers van 60 kN. Hiermee 
liggen alle andere kabelkrachten in de 'ideale' voor
spansituatie vast en daarbij is de vervorming prak
tisch nu!. Vanuit de voarspansituatie warden de 
belastingen op de constructie aangebracht en na 
het bepalen van de nieuwe evenwichtssituatie door 
het rekenpakket Ansys [Bijlage F] zijn de bijbeho
rende kabelkrachten en knoopverplaatsingen be
kend. 
De maximale vervarmingen blijken dusdanig mee 
te vallen ( ongev_eer 180 mm neenvaarts) dat het 
verstandig is om het voorspanniveau lager te kie
zen, omdat de maximale kabelkrachten rand de 
10000 kN liggen en dus (onbeheersbaar) groat 
zijn. Het verlagen van het voorspanniveau veroor
zaakt een grotere vervorming bij de verschillende 
belastinggevallen en dus is er gezocht naar aanpas
singen van het constructieve ontwerp, waarbij de 
constructie zich stijf gedraagt en toch niet al te 
grate voorspankrachten vereist zijn. 

G.2.3 Constructieve maatregelen 

Orn de stijtheid van de kabelconstructie aan te pas
sen zijn in totaal vier constructieve maatregelen 
getroffen: 

I. Aanpassen voorspanniveau: 
Ten aanzien van het voorspanniveau geldt: hoe 
hoger het voorspanniveau, hoe stijver het ge
drag van de constructie. Het voorspanniveau 
moet echter niet te hoag warden gekozen, om
dat daannee oak de inwendige krachten van de 
constructie hoog zijn en dus zal dat terug te 
vinden zijn in de kabeldoorsneden, de grootte 
van de verbindingsmiddelen en natuurlijk oak 
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de fundering. Na een aantal variaties is het 
voorspanniveau vastgesteld op 40 kN in de 
hangers van de dakspanten; 

2. Toevoegen kruisen: 
Vooral bij asymmetrische belastingen verschui
ven de toppen van de boven- en onderophang
kabels veel ten opzichte van elkaar. Dit is 1110-

gelijk omdat deze kabels niet direct met elkaar 
verbonden zijn, maar door middel van de eind
hangers van de dakspanten. Door met behulp 
van kruisen min of meer stijve vlakken te ma
ken tussen de toppen van de boven- en onder
ophangkabels is het mogelijk om de verschui
ving ten opzichte van elkaar te minimaliseren 
en daarmee wordt de constructie in het geheel 
stijver [Bijlage C]. 
In de bocht liggen de toppen van de ophangka
bels tussen de eindhangers van de dakspanten 
in en dus kan daar per volstaan warden met een 
kruis tussen boven- en onderkabel. Op het rech
te eind liggen de toppen van de ophangkabels 
echter precies ter plaatse van de eindhanger van 
een dakspant en zal ten behoeve van de sym
metrie ten opzichte van die toppen het verstij
vende vlak zich tussen de uiteinden van de twee 
belendende dakspanten moeten bevinden. Dit 
kan door een breed kruis, maar op architectoni
sche gronden is gekozen voor twee naast elkaar 
geplaatste kruisen van gelijke afmetingen. Die 
af metingen komen clan oak het best overeen 
met de kruisen in de bocht; 

3. Meewerkende gordingen: 
Het was de bedoeling om de gordingen, die no
dig zijn voar het dragen van de dakplaten, niet 
mee te laten doen in de krachtwerking van de 
constructie, omdat clan het gedrag van de kabel
constructie niet meer goed te volgen en te stu
ren zou zijn. Daarbij was niet te voorspellen 
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wat de krachten in de gordingen zouden zijn. 
lndien dit een grate drukkracht is, kan dat zeer 
ongunstig uitpakken in verband met het optre
dende tweede orde effect bij de reeds de op bui
ging belaste gordingen. Het blijkt echter dat het 
wel meewerken van de gordingen een positieve 
invloed heeft op de vervorming van de con
structie, waarbij de vervormingen kleiner war
den en gelijkmatiger verdeeld zijn over het dak
vlak. De optredende normaalkrachten in de 
gordingen zijn voornamelijk trekkrachten en de 
bij sommige belastinggevallen optredende druk
kracht is zo klein, dat geen zorgen hoeven te 
warden gemaakt over instabiliteitsverschijnse
len; 

4. Vergroten kabeldoorsneden: 
Het vergraten van de kabeldoorsneden heeft op 
zich niet zo veel effect op het gedrag van heel 
de constructie, omdat de vervormingen van de 
gehele constructie veel meer athankelijk zijn 
van de vorm van de constructie en het voor
spanniveau (geometrisch niet lineair gedrag). 
Plaatselijk kan de invloed wel groat zijn en 
daarom zijn de achtertuien behoorlijk overgedi
mensioneerd door middel van een doorsnede
verdubbeling. Omdat hiermee de vervorming 
van de achtertuien twee keer zo klein wordt, 
zullen de pylonen onder belasting van de con
structie minder naar het midden van de 
schaatsbaan wijken en de invloed van de ver
vorming van de pyloontoppen is natuurlijk wel 
van grate invloed op de vervorming van de ge
hele kabelconstructie. 
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G.2.4 Invloed van de maatregelen op 
de vervormingen 

Orn de invloed van de eerder genoemde construc
tieve maatregelen te tonen, warden van ring 0, 
waarbij de grootste vervonningen voorkomen, de 
vervormingen bij de verschillende belastinggevallen 
weergegeven (tabel G. I en figuren G.4 t/m G7) in 
de volgende situaties: 

- defcon99 (uiteindelijke constructie met alle 
constructieve maatregelen); 

- defcon88 (uiteindelijke constructie zonder 
meewerkende gordingen, maar met 
kruisen); 

- defcon77 (uiteindelijke constructie zonder 
meewerkende gordingen en kruisen 
tussen de boven- en onderophang
kabels). 

AFSTUDEERPROJECT VAN M.R.C. VAN DER HEl[DE 
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Tnbel G.J: 

be/astina eval 4 defcon99 

Vervonninge,i vau de constmctie bij 
drie verscl,illende situnties 

defcon88 defcon77 belastinm eval 5 defcon99 defcon88 defcon77 
uz afstand UOO B49 9 UOO B49 9 UOO B499 uz afstand UOO B599 uoo 859 9 UOO B599 
NODE ml lrmml mmJ l(mmJ NODE 1ml lfmmJ mmJ (mmJ 

1100 0 -129 -160 -163 1100 0 -138 -164 -170 
1200 6 -161 -198 -205 1200 6 -165 -199 -209 
1300 12 -186 -228 -241 1300 12 -186 -229 -242 
1400 18 -207 -250 -264 1400 18 -203 -248 -264 
1500 24 -227 -265 -277 1500 24 -220 -263 -278 
1600 30 -233 -266 -280 1600 30 -228 -268 -282 
1700 36 -229 -259 -272 1700 36 -226 -263 -277 
1800 42 -223 -249 -263 1800 42 -222 -255 -269 
1900 48 -195 -214 -225 1900 48 -196 -221 -232 
2100 54 -195 -214 -225 2100 54 -197 -224 -235 
2200 60 -223 -249 -263 2200 60 -225 -263 -277 
2300 66 -229 -259 -272 2300 66 -232 -274 -289 
2400 72 -233 -266 -280 2400 72 -237 -283 -297 
2500 78 -227 -265 -277 2500 78 -233 -285 -296 
2600 84 -207 -250 -264 2600 84 -215 -271 -284 
2700 90 -186 -228 -241 2700 90 -192 -245 -258 
2800 96 -161 -198 -205 2800 96 -164 -206 -212 
2900 102 -129 -160 -163 2900 102 -125 -157 -157 
3100 108 -92 -123 -123 3100 108 -79 -109 -105 
3200 114 -74 -107 -105 3200 114 -54 -85 -78 
3300 120 -62 -95 -94 3300 120 -27 -59 -53 
3400 126 -54 -88 -86 3400 126 0 -33 -25 
3500 132 -50 -85 -80 3500 132 30 -3 7 
3600 138 -48 -83 -78 3600 138 56 23 36 
3700 144 -46 -81 -76 3700 144 71 37 49 
3800 150 -45 -80 -74 3800 150 72 37 48 
4100 156 -45 -80 -74 4100 156 72 37 48 
4200 162 -46 -81 -76 4200 162 71 37 49 
4300 168 -48 -83 -78 4300 168 56 23 36 
4400 174 -50 -85 -80 4400 174 30 -3 7 
4500 180 -54 -88 -86 4500 180 0 -33 -25 
4600 186 -62 -95 -94 4600 186 -27 -59 -53 
4700 192 -74 -107 -105 4700 192 -54 -85 -78 
4800 198 -92 -123 -123 4800 198 -79 -109 -105 
5100 204 -129 -160 -163 5100 204 -125 -157 -157 
5200 210 -161 -198 -205 5200 210 -184 -206 -212 
5300 216 -186 -228 -241 5300 216 -192 -245 -258 
5400 222 -207 -250 -264 5400 222 -215 -271 -285 
5500 228 -227 -265 -277 5500 228 -233 -285 -296 
5600 234 -233 -266 -280 5600 234 -237 -283 -297 
5700 240 -229 -259 -273 5700 240 -232 -274 -289 
5800 246 -223 -250 -263 5800 246 -225 -263 -277 
5900 252 -195 -215 -225 5900 252 -197 -224 -235 
6100 258 -195 -215 -225 6100 258 -197 -221 -232 
6200 264 -223 -250 -263 6200 264 -222 -256 -269 
6300 270 -229 -259 -273 6300 270 -226 -263 -277 
6400 276 -233 -266 -280 6400 276 -229 -268 -283 
6500 282 -227 -265 -277 6500 282 -220 -263 -278 
6600 288 -207 -250 -264 6600 288 -203 -249 -264 
6700 294 -186 -228 -241 6700 294 -186 -229 -243 
6800 300 -161 -198 -205 6800 300 -165 -199 -209 
6900 306 -129 -160 -163 6900 306 -138 -164 -170 
7100 312 -92 -123 -123 7100 312 -108 -130 -134 
7200 318 -74 -107 -105 7200 318 -95 -116 -119 
7300 324 -62 -95 -94 7300 324 -90 -108 -110 
7400 330 -54 -88 -86 7400 330 -89 -106 -107 
7500 336 -50 -85 -80 7500 336 -92 -109 -109 
7600 342 -48 -83 -78 7600 342 -98 -114 -114 
7700 348 -46 -81 -76 7700 348 -102 -115 -115 
7800 354 -45 -80 -74 7800 354 -100 -112 -112 
8100 360 -45 -80 -74 8100 360 -100 -112 -112 
8200 366 -46 -81 -76 8200 366 -102 -115 -115 
8300 372 -48 -83 -78 8300 372 -98 -114 -114 
8400 378 -50 -85 -80 8400 378 -92 -109 -109 
8500 384 -54 -88 -86 8500 384 -89 -106 -107 
8600 390 -62 -95 -94 8600 390 -90 -108 -110 
8700 396 -74 -107 -105 8700 396 -95 -116 -119 
8800 402 -92 -123 -123 8800 402 -108 -130 -134 

BIil.AGE lleJI DIMENSIONERING DO 

belastinrn eval 6 defcon99 defcon88 defcon77 belastinn1 eval 7 defcon99 defcon88 defcon77 
uz afstand UOO B69 9 UOO B69 9 UDO B699 UZ afsland UOO B799 UOO B79 9 UOO B799 
NODE 11ml mmJ ;(mm! 11mm] NODE 11ml mm! [mmJ [mmJ 

1100 0 -152 -175 -197 1100 0 -203 -260 -265 
1200 6 -214 -234 -274 1200 6 -268 -336 -348 
1300 12 -268 -286 -348 1300 12 -323 ·405 -428 
1400 18 -302 -318 -389 1400 18 -363 -443 -469 
1500 24 -320 -335 -399 1500 24 -389 -455 -475 
1600 30 -313 -327 -391 1600 30 -393 -447 -470 
1700 36 -299 -311 -372 1700 36 -385 -433 -456 
1800 42 -282 -293 -349 1800 42 -374 ·416 -438 
1900 48 -223 -233 -272 1900 48 -329 -358 -375 
2100 54 -223 -233 -272 2100 54 -329 -358 -375 
2200 60 -282 -293 -349 2200 60 -374 -416 -438 
2300 66 -299 -311 -372 2300 66 -385 -433 -456 
2400 72 -313 -327 -391 2400 72 -393 -447 -470 
2500 78 -320 -335 -399 2500 78 -389 -455 -475 
2600 84 -302 -318 -389 2600 84 -363 ·443 -469 
2700 90 -268 -286 -348 2700 90 -323 -405 -428 
2800 96 -214 -234 -274 2800 96 -268 -336 -348 
2900 102 -152 -175 -197 2900 102 -203 -260 -265 
3100 108 -107 -137 -150 3100 108 -138 -198 -197 
3200 114 -91 -124 -135 3200 114 -109 -174 -170 
3300 120 -78 -112 -123 3300 120 -89 -155 -152 
3400 126 -70 -104 -111 3400 126 -77 -144 -139 
3500 132 -66 -100 -103 3500 132 -70 -139 -132 
3600 138 -66 -99 -99 3600 138 -68 -138 -128 
3700 144 -63 -94 -95 3700 144 -65 -135 -126 
3800 150 -63 -92 -89 3800 150 -63 -132 -123 
4100 156 -63 -91 -84 4100 1~,6 -63 -132 -123 
4200 162 -62 -90 -79 4200 182 -65 -135 -126 
4300 168 -53 -79 -69 4300 168 -68 -138 -128 
4400 174 -39 -64 -50 4400 174 -70 -139 -132 
4500 180 -20 -44 -27 4500 180 -77 -144 -139 
4600 186 -7 -28 -8 4600 186 -89 -155 -152 
4700 192 2 -17 2 4700 192 -109 -174 -170 
4800 198 1 -15 6 4800 HIS -138 -198 -198 
5100 204 13 1 29 5100 204 -203 -260 -265 
5200 210 57 47 90 5200 210 -268 -336 -348 
5300 216 103 94 156 5300 216 -323 -406 -428 
5400 222 120 112 182 5400 222 -363 -444 -469 
5500 228 108 100 165 5500 228 -390 -455 -475 
5600 234 87 80 143 5600 234 -393 -448 -471 
5700 240 76 70 129 5700 240 -386 -434 -456 
5800 246 63 58 112 5800 246 -374 -416 -439 
5900 252 35 32 71 5900 252 -330 -358 -376 
6100 258 35 32 71 6100 258 -330 -358 -376 
6200 264 63 58 112 6200 264 -374 -418 -439 
6300 270 76 70 129 6300 270 -386 -434 -456 
6400 276 87 80 143 6400 276 -393 -448 -471 
6500 282 108 100 165 6500 282 -390 -455 -475 
6600 288 120 112 182 6600 288 -363 -444 -469 
6700 294 103 94 156 6700 294 -323 -406 -◄ 28 
6800 300 57 47 90 6800 300 -268 -336 -348 
6900 306 13 1 29 6900 306 -203 -260 -265 
7100 312 1 -15 6 7100 312 -138 -198 -198 
7200 318 2 -17 2 7200 318 -109 -174 -170 
7300 324 -7 -28 -8 7300 3?4 -89 -155 -152 
7400 330 -20 -44 -27 7400 330 -77 -144 -139 
7500 336 -39 -64 -50 7500 336 -70 -139 -132 
7600 342 -53 -79 -69 7600 342 -88 -138 -128 
7700 348 -62 -90 -79 7700 348 -65 -135 -126 
7800 354 -63 -91 -84 7800 354 -63 -132 -123 
8100 360 -63 -92 -89 8100 360 -63 -132 -123 
8200 366 -63 -94 -95 8200 366 -65 -135 -126 
8300 372 -66 -99 -99 8300 372 -68 -138 -128 
8400 378 -66 -100 -103 8400 378 -70 -139 -132 
8500 384 -70 -104 -111 8500 384 -77 -144 -139 
8600 390 -78 -112 -123 8600 3fl0 -89 -155 -152 
8700 396 -91 -124 -135 8700 3fl6 -109 -174 -170 
8800 402 -107 -137 -150 8800 402 -138 -198 -197 
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Vervorming ring O uitgezet tegen baanlengte, belastinggeval 4 
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Figuur G.5: 
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Vervorming ring O uitgezet tegen baanlengte, belastinggeval 5 
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TU EINDHOVEN BOUWI<UNDE VAI<GROEP BI<O BIJLAGE IIICIII DIMENSIONERING DO 
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Figuur G.7: 

Vervorming ring O uitgezet tegen baanlengte, belastinggeval 6 
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Vervorming ring O uitgezet tegen baanlengte, belastinggeval 7 
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Naar aanleiding van de gegevens omtrent de in
vloed van de getraffen maatregelen, kunnen de 
volgende conclusies getrakken warden: 

Bij de symmetrische belastinggevallen 4 (E.G.) 
en 7 (E.G. en sneeuw) en het asymmetrische 
belastinggeval 5 (E.G. en wind NZ) is de in
vloed van de meewerkende gordingen gering 
(vergelijk 'defcon77' met 'defcon88', ongeveer 
5% kleinere vervorming), terwijl het toevoegen 
van de kruisen aanzienlijke invloed heeft (ver
gelijk 'defcon88' met 'defcon99', ongeveer 20% 
kleinere vervorming). 
Dit was niet de verwachting bij belastinggeval 4 
en 7, omdat de verstijvende kruisen juist bij 
asymetrische windbelasting de vervorming in de 
hand zouden moeten houden (Bijlage C). Het 
blijkt dat oak bij symmetrische belasting de 
toppen van de boven- en onderaphangkabels 
ten opzichte van elkaar willen verschuiven. Dit 
is mogelijk door de lange krachtweg op het 
rechte eind en daarbij is vooral het niet plaats
vast opleggen van de uiteinden van de bovenop
hangkabels aan de toppen van de pylonen ve
ran twoordelijk, want tussen de pyloontoppen 
en de uiteinden van de bovenophangkabels be
vindt zich nag een kabel van relatief grate leng
te (voortui). 
Bij belastinggeval 5 is alleen de belasting in de 
twee bochten tegengesteld. Het dakvlak van de 
noordelijk gelegen bocht wordt ten gevolge van 
de bolle vorm van dat dakvlak door de wind
druk neerwaarts belast, terwijl het holle dakvlak 
van de zuidelijk gelegen bocht opwaarts wordt 
belast door windzuiging. Door het zwaarder 
belasten van de bovenophangkabel in de noord
bocht en het ontspannen van de bovenophang
kabels in de zuidbocht, zullen de toppen van de 
bovenophangkabels op het rechte eind zich in 
noordelijke richting willen verplaatsen. Het 
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aanbrengen van verstijvende kruisen tussen de 
boven- en onderaphangkabels op het rechte 
eind heeft bij dit belastinggeval dus veel zin; 

Bij het asymmetrische belastinggeval 6 (E.G. en 
wind OW) is de invloed van de toegevoegde 
kruisen gering (vergelijk 'defcon88' met 'def
con99'), terwijl nu juist het toevoegen van de 
meewerkende gordingen een zeer gunstig effect 
op de vervormingen heeft (vergelijk 'defcon77' 
met 'defcon88'). 
Naar alle waarschijnlijkheid hebben de in door
gaande ringen geschakelde gordingen hier een 
uitvlakkende werking van de vervonning, 0111-

dat bij dit belastinggeval het asymmetrische 
voorkomen van de belasting invloed uitoefent 
op de gehele constructie. De windbelasting 
drukt namelijk het gehele dakvlak van de weste
lijk gelegen helft van de constructie omlaag, 
terwijl het oostelijk gelegen dakvlak naar boven 
gezogen wordt. Hiervoor hoeven de boven- en 
onderaphangkabel op het rechte eind niet ten 
opzichte van elkaar te verschuiven en dus is de 
invloed van de kruisen op de vervonning klein. 
In de bocht zullen de boven- en onderophang
kabels juist we! ten opzichte van elkaar willen 
verschuiven, maar door de kortere krachtweg en 
de radiaalgewijs geordende dakspanten is de 
constructie daar toch al stijver en dus is daar de 
invloed van de kruisen ook gering; 

- In alle belastinggevallen is de gemiddelde ver
vorming van ring O bij de constructie met alle 
constructieve maatregelen (defcon99, o.a. toege
voegde kruisen en meewerkende gordingen) 
kleiner dan bij de constructieszonder meewer
kende gordingen (defcon 88) en de constructie 
zonder meewerkende gordingen en kruisen 
(defcon77). Dit geldt oak voor de andere ringen 
en dus voor het complete dakvlak. 

AFSTUDEERPROJECTVAN M.R.C. VAN DERHEIJDE 

G.3 Dimensionering van het 
Definitieve Ontwerp 

Zoals al eerder vermeld is, hangen de vervorming
en in grate mate af van de vorm en het voorspanni
veau van de kabelconstructie. Daarbij moet er op 
gelet warden dat de kabelkrachten zo klein moge
lijk warden, want naast een grotere kabeldoorsne
de, moet oak gerekend warden op grotere verbin
dingen en vooral dat kan architectonisch van zeer 
grate betekenis zijn op het verloren gaan van de 
slankheid van de constructie. Door de geringe in
vloed van de kabeldoorsnedes op de totale vervor
ming van de constructie en het volgens de norm 
overdimensioneren van de kabels met een toege
voegde gebruiksfactor van 2.3, warden de kabels 
gedimensioneerd op sterkte. In principe is, na het 
aanbrengen van kruisen en meewerkende gording
en, de dimensionering van de kabelconstructie als 
volgt verlopen: 
Ten eerste is een voorspanniveau gekozen en ten 
tweede zijn bij de incidentele belastinggevallen 4 
tot en met 7 de bijbehorende kabelkrachten bere
kend. De kabeldoorsneden zijn hierop gedimensio
neerd en na een nieuwe berekening zijn de vervor
mingen van de constructie beschouwd. Indien deze 
te groat waren, werd het voorspanniveau aangepast 
en volgden nieuwe berekeningen ter bepaling van 
eerst de kabelkrachten en na het eventueel aanpas
sen van de kabeldoorsnedes de vervormingen. 

Van de uiteindelijke constructie (defcon99) zijn 
alle kabelkrachten en vervormingen weergegeven 
in respectievelijk tabel G.2 en de figuren G.5 t/m 
G.9. 
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TU EINDHOVEN BOUWKUNDE VAKGROEP BKO 

Tabel G.2: Maximale en minimale krachte11 ill 
defcon99 (DO) 

Overzicht kabelkrachten [N] 
onderdeel belastinggeval 1 
dakspantkabels element 4111 

MINIMUM 1.91E+05 
element 23560 
MAXIMUM 5.35E+05 

dakspanthangers element 2690 
MINIMUM 0 
element 8180 
MAXIMUM 69008 

hangers H4 element 3290 
MINIMUM 3.48E+05 
element 4290 
MAXIMUM 4.13E+05 

hangers H5 element 4190 
MINIMUM 30215 
element 8490 
MAXIMUM 51100 

ophangkabels RE O element 22600 
MINIMUM 2.70E+06 
element 26000 
MAXIMUM 3.29E+06 

ophangkabels RE 1 element 25301 
MINIMUM 2.77E+06 
element 21901 
MAXIMUM 3.52E+06 

ophangkabels BO O element 28300 
MINIMUM 3.64E+06 
element 24400 
MAXIMUM 4.94E+06 

2 3 4 
6111 1910 7611 

1.54E+05 1.78E+05 3.00E+05 
6240 21961 28560 

5.18E+05 4.80E+05 4.08E+05 
1490 1490 1490 

0 3234.9 14487 
8880 7180 7180 

67918 61292 46372 
4690 8790 8790 

2.27E+05 4.06E+05 3.90E+05 
3390 8290 8290 

3.40E+05 4.28E+05 4.00E+05 
7190 8890 7190 

20826 54678 40102 
3490 8590 8590 

54842 65083 44479 
22500 21300 21300 

2.95E+06 1.67E+06 2.84E+06 
25900 26000 26000 

5.01E+06 2.09E+06 3.41E+06 
26501 26601 26601 

1.93E+06 3.36E+06 2.76E+06 
22001 21901 21901 

4.21E+06 4.22E+06 3.42E+06 
27800 27100 27100 

3.57E+06 3.56E+06 3.81E+06 
27000 28200 28500 

4.64E+06 3.97E+06 4.07E+06 

BHLAGE KeJI DIMENSIONERING DO 

5 6 7 8 9 0 
4111 6111 1910 1310 3611 1910 

2.29E+05 2.08E+05 2.32E+05 2.42E+05 3.47E+05 2.82E+05 
23560 24560 21961 21861 28560 27161 

4.86E+05 4.63E+05 4.32E+05 3.29E+05 5.05E+05 4.90E+05 
2690 1490 1490 1490 6690 1490 

0 0 6160.6 6040.5 21331 15747 
8180 3180 7180 5880 4580 4580 

59544 58881 54972 40090 56282 63813 
3290 7390 8790 8790 7290 7290 

3.61E+05 3.02E+05 4.00E+05 3.35E+05 4.25E+05 4.39E+05 
4290 3390 8290 7790 8690 8690 

4.06E+05 3.60E+05 4.15E+05 3.49E+05 4.44E+05 4.62E+05 
4490 7190 3190 7190 7890 3190 

34378 26935 48503 32447 48218 56305 
8490 8590 8590 8490 8590 8590 

47203 49824 56533 39595 49223 60997 
22600 21300 21300 21300 21400 21400 

2.85E+06 2.95E+06 2.18E+06 2.16E+06 3.33E+06 2.74E+06 
26000 26000 26000 26000 26000 26000 

3.46E+06 4.44E+06 2.68E+06 2.83E+06 3.97E+06 3.25E+06 
25301 26501 26601 26601 26501 26601 

2.71E+06 2.17E+06 3.08E+06 2.39E+06 3.14E+06 3.45E+06 
21901 21901 21901 21901 21901 21901 

3.41E+06 3.85E+06 3.85E+06 2.99E+06 3.86E+06 4.28E+06 
28300 27800 27100 27300 27700 27700 

3.71 E+06 3.67E+06 3.67E+06 3.06E+06 4.16E+06 4.19E+06 
24400 24900 28500 28200 28500 28500 

4.58E+06 4.36E+06 3.96E+06 3.64E+06 5.03E+06 4.90E+06 
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vervolg Tabel G.2 

Overzicht kabelkrachten [N] 
onderdeel belastinggeval 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
ophangkabels BO 1 element 24201 27201 27701 27701 24201 27201 27701 27701 27701 27701 

MINIMUM 2.69E+06 2.18E+06 3.35E+06 2.87E+06 2.71E+06 2.41 E+06 3.13E+06 2.48E+06 3.28E+06 3.52E+06 
element 28001 23001 28901 28901 28001 28901 28901 28901 28901 28901 
MAXIMUM 3.47E+06 3.81E+06 3.90E+06 3.23E+06 3.31E+06 3.53E+06 3.59E+06 2.78E+06 3.70E+06 4.05E+06 

hangers binnenring element 15300 16100 12700 12700 15300 16100 12700 12700 16100 16100 
MINIMUM 6.09E+05 6.60E+05 5.60E+05 6.22E+05 6.18E+05 6.44E+05 5.86E+05 5.07E+05 7.12E+05 6.86E+05 
element 16900 11900 11900 11900 16900 11900 11900 11900 11300 15300 
MAXIMUM 6.31 E+05 7.32E+05 5.89E+05 6.29E+05 6.34E+05 6.87E+05 6.03E+05 5.44E+05 7.40E+05 7.04E+05 

kabels binnenring element 15610 17200 15610 12310 15610 12310 15610 15610 13800 12310 
MINIMUM 2.96E+06 3.18E+06 2.78E+06 3.01E+06 3.00E+06 3.15E+06 2.88E+06 2.56E+06 3.33E+06 3.28E+06 
element 16710 15910 15910 16710 16710 12710 15910 17800 16710 16710 
MAXIMUM 3.39E+06 3.79E+06 3.15E+06 3.39E+06 3.42E+06 3.62E+06 3.24E+06 2.99E+06 3.89E+06 3.74E+06 

koppelkabels element 11004 11001 11004 11004 11004 11001 11004 11004 11004 11004 
MINIMUM 3.11E+06 3.48E+06 2.93E+06 3.14E+06 3.14E+06 3.33E+06 3.01E+06 2.71E+06 3.56E+06 3.42E+06 
element 10001 10005 10001 10001 10001 12005 10001 10001 10001 10001 
MAXIMUM 4.41E+06 4.87E+06 4.02E+06 4.39E+06 4.43E+06 4.67E+06 4.18E+06 3.69E+06 5.10E+06 4.88E+06 

pylonen element 30201 30201 30201 30201 30201 30201 30201 30201 30201 30201 
MAXIMUM -9.68E+06 -1.19E+07 -1.18E+07 -9.44E+06 -9.40E+06 -1.08E+07 -1.07E+07 -8.29E+06 -1.06E+07 -1.18E+07 
element 30701 30901 30901 30901 30701 30901 30901 30901 30901 30901 
MINIMUM -5.80E+06 -3.86E+06 -7.04E+06 -5.76E+06 -5.67E+06 -4.44E+06 -6.46E+06 -4.97E+06 -6.58E+06 -7.26E+06 

voortuien element 30700 30900 30900 30900 30700 30900 30900 30900 30900 30900 
MINIMUM 3.02E+06 1.99E+06 3.66E+06 2.99E+06 2.94E+06 2.30E+06 3.35E+06 2.58E+06 3.42E+06 3.77E+06 
element 31100 30200 30200 30200 31100 30200 30200 30200 30200 30200 
MAXIMUM 4.33E+06 5.09E+06 5.04E+06 4.02E+06 4.10E+06 4.60E+06 4.57E+06 3.54E+06 4.50E+06 5.04E+06 

achtertuien element 30702 30903 30302 30902 30702 30903 30302 30902 30302 30302 
MINIMUM 1.85E+06 1.18E+06 2.22E+06 1.86E+06 1.82E+06 1.40E+06 2.06E+06 1.59E+06 2.14E+06 2.34E+06 
element 30808 30209 30809 30809 30808 30209 30809 30809 30809 30809 
MAXIMUM 3.60E+06 4.30E+06 4.28E+06 3.46E+06 3.48E+06 3.92E+06 3.91E+06 3.03E+06 3.87E+06 4.32E+06 

gordingen element 7647 6207 2027 8707 7647 7647 2027 7247 4027 4027 
MINIMUM -1.78E+05 -2.06E+05 -1.11E+05 -45251 -1.09E+05 -1.11 E+05 -84979 -4.22E+05 43816 -21160 
element 3647 3147 8747 1047 3647 8747 8747 8447 2047 2047 
MAXIMUM 5.18E+05 2.55E+05 6.36E+05 2.24E+05 3.26E+05 2.22E+05 4.64E+05 2.16E+05 6.73E+05 8.28E+05 
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Tabel G.3: 

belastinqgeval 4 nna 0 

Vervon11i11g-en van defcou99 bij de 
maatgevende belastinggevallen 

nnq 1 nno 2 nna 3 nno4 belastinaaeval 5 nng 0 rino 1 nng 2 nno 3 nnQ 4 
uz afstand U00 B49 9 U10 B49 9 U20 B49 9 U30 B49 9 U40 849 UZ afstand U00 B59 9 U10 B59 9 U20 B59 9 U30 B59 9 U40 B599 
NODE ml mml mml mml llmml llmml NODE 11ml mml lfmml mml mml llmml 

1100 0 -129 -84 -58 -49 .53 1100 0 -138 -B9 -58 -43 -41 
1200 6 -161 -125 -104 -94 -92 1200 6 -165 -125 -98 -82 -72 
1300 12 -1B6 -153 .133 -122 -118 1300 12 -186 -151 -125 -106 -93 
1400 1B -207 -175 -153 -141 -135 1400 18 -203 -167 -139 -118 -102 
1500 24 -227 -196 -176 -163 -156 1500 24 -220 -182 -153 -132 -114 
1600 30 -233 -199 -176 -162 -155 1600 30 -228 -189 -159 -136 -119 
1700 36 -229 -189 -163 -148 -141 1700 36 -226 -183 -152 -130 -114 
1800 42 -223 -168 -133 -115 -110 1800 42 -222 -166 -128 -106 -94 
1900 48 -195 -122 -78 -60 -63 1900 48 -196 -125 -79 -5B -56 
2100 54 -195 -122 -78 -60 -63 2100 54 -197 -125 -79 -5B -57 
2200 60 -223 -168 -133 -115 -110 2200 60 -225 -169 -132 -110 -100 
2300 66 -229 -189 -163 -148 -141 2300 66 -232 -191 -161 -141 -127 
2400 72 -233 -199 -176 -162 -155 2400 72 -237 -202 -176 -155 -139 
2500 78 -227 -196 -176 -163 -156 2500 7B -233 -204 -180 -160 -141 
2600 B4 -207 -175 -153 -141 -135 2600 84 -215 -184 -15B -137 -114 
2700 90 -186 -153 -133 -122 -118 2700 90 -192 -161 -136 -116 -97 
2800 96 -161 -125 -104 -94 -92 2B00 96 -164 -133 -110 -94 -82 
2900 102 -129 -B4 -58 -49 .53 2900 102 -125 -B7 -64 -53 -52 
3100 108 -92 -62 -52 -52 -48 3100 108 .79 -66 -67 -67 -55 
3200 114 -74 -54 -40 -24 5 3200 114 .54 -72 -83 -72 -25 
3300 120 -62 -44 -26 .4 34 3300 120 -27 -37 -41 -24 29 
3400 126 -54 -50 -54 -59 -53 3400 126 0 -27 -54 -67 -51 
3500 132 -50 -51 -58 -65 -61 3500 132 30 95 125 10B 26 
3600 138 -48 -51 -47 -30 9 3600 138 56 14B 1B3 14B 25 
3700 144 -46 -49 -43 -24 17 3700 144 71 177 220 1B6 54 
3800 150 -45 -50 -59 -66 .59 3B00 150 72 130 156 133 3B 
4100 156 -45 -50 .59 -66 -59 4100 156 72 130 156 133 3B 
4200 162 -46 -49 -43 -24 17 4200 162 71 177 220 1B6 54 
4300 168 -48 -51 -47 -30 9 4300 168 56 14B 1B3 148 25 
4400 174 -50 -51 -58 -65 -61 4400 174 30 95 125 10B 26 
4500 180 -54 -50 -54 .59 -53 4500 1B0 0 -27 .54 -67 -51 
4600 186 -62 -44 -26 -4 34 4600 186 -27 .37 -41 -24 29 
4700 192 .74 .54 -40 -24 5 4700 192 .54 -72 -B3 -72 -25 
4800 198 -92 -62 -52 -52 -48 4800 19B .79 -66 -67 -67 -55 
5100 204 -129 -84 -58 -49 -53 5100 204 -125 -67 -64 -53 -52 
5200 210 -161 -126 -104 .94 -92 5200 210 -164 -133 -110 -94 -82 
5300 216 -186 -153 -133 -122 -118 5300 216 -192 -161 -136 -116 .97 
5400 222 -207 -175 -153 -141 .1)5 5400 222 -215 -184 -158 -137 -114 
5500 228 -227 -197 -176 -163 -156 5500 228 -233 -204 -180 -161 -141 
5600 234 -233 -199 -176 -162 -156 5600 234 -237 -202 -176 -156 -139 
5700 240 -229 -190 -163 -148 -141 5700 240 -232 -191 -161 -141 -127 
5800 246 -223 -169 -134 -115 -110 5800 246 -225 -169 -132 -110 -101 
5900 252 -195 -123 -78 -60 -63 5900 252 -197 -125 -80 -58 -58 
6100 258 -195 -123 -78 -60 -63 6100 258 -197 -125 -80 -58 -56 
6200 264 -223 -169 -134 -115 -110 6200 264 -222 -166 -12B -106 -94 
6300 270 -229 -190 -163 -148 -141 6300 270 -226 -184 -152 -130 -114 
6400 276 -233 -199 -176 -162 -156 6400 276 -229 -189 -159 -136 -119 
6500 282 -227 -197 -176 -163 -156 6500 282 -220 -183 -154 -132 -114 
6600 288 -207 -175 -153 -141 -135 6600 288 -203 -167 -139 -119 -102 
6700 294 -186 -153 -133 -122 -118 6700 294 -186 -151 -125 -107 .93 
6800 300 -161 -126 -104 -94 -92 6800 300 -165 -125 -98 -82 .72 
6900 306 -129 -84 -58 -49 .53 6900 306 -138 -B9 -58 -43 -41 
7100 312 -92 -62 -52 -52 -4B 7100 312 -108 -74 -60 -51 -36 
7200 318 .74 .54 -40 -24 5 7200 31B .95 -71 .55 -26 23 
7300 324 -62 -44 -26 -4 34 7300 324 -90 -82 -71 -36 30 
7400 330 -54 -50 -54 -59 .53 7400 330 -89 -84 -86 -73 -41 
7500 336 -50 -51 -58 -65 -61 7500 336 -92 -116 -152 -160 -96 
7600 342 -48 -51 -47 -30 9 7600 342 -98 -144 -170 -136 1 
7700 348 -46 -49 -43 -24 17 7700 348 -102 -156 -184 -148 .3 
7800 354 -45 -50 .59 -66 -59 7800 354 -100 -131 -168 -172 .99 
8100 360 -45 -50 -59 -66 -59 8100 360 -100 -131 -168 -172 -99 
8200 366 -46 -49 -43 -24 17 8200 366 -102 -156 -184 -148 .3 
8300 372 -4B -51 .47 -30 9 8300 372 -98 -144 -170 -136 1 
8400 378 -50 -51 -5B -65 -61 8400 37B -92 -116 -152 -160 -96 
8500 384 -54 -50 -54 -59 -53 8500 3B4 -89 -64 -86 .73 -41 
8600 390 -62 -44 -26 -4 34 B600 390 -90 -82 -71 -36 30 
8700 396 .74 .54 -40 -24 5 8700 396 .95 -71 .55 -26 23 
8800 402 -92 -62 -52 -52 -4B 8800 402 -108 -74 -60 -51 -36 

BIil.AGE 11m DIMENSIONERING DO 

belast1nm:1eval 6 nng 0 nnQ 1 nnQ 2 nng 3 nna 4 belast1ng_ eval 7 rma 0 nna 1 nna 2 nna 3 rina 4 
UZ afstand U00 B69 9 U10 B69 9 U20 869 9 U30 869 9 U40 B69 uz afstand U00 B79 9 U10 B79 9 U20 B79 9 U30 879 9 U40 B799 
NODE 11ml llmml mrnl mml llmml 'rmml NODE Im\ mml lfmml lfmml fmml mml 

1100 0 -152 -141 -150 -161 -142 1100 0 -203 -157 -123 -106 -96 
1200 6 -214 -238 -257 -257 -207 1200 6 -268 -239 -213 -182 -145 
1300 12 -268 -296 -314 -305 -241 1300 12 -323 -296 -265 -227 -177 
1400 re -302 -331 -349 .339 -261 1400 18 -363 .337 -303 -258 -200 
1500 24 -320 -359 -384 -379 -316 1500 24 -389 -372 -344 -299 -237 
1600 30 -313 -348 -373 .373 -320 1600 30 .393 -371 -340 -29B -242 
1700 36 -299 -324 -346 -350 -305 1700 36 -3B5 -35-4 -321 -2B0 -230 
1800 42 -2B2 -279 -288 -293 -262 1800 42 -374 -317 -273 -232 -193 
1900 4B -223 -178 -172 -185 -182 1900 4B -329 -229 -163 -134 -130 
2100 54 -223 -178 -172 -185 -182 2100 54 -329 -229 -163 -134 -130 
2200 60 -282 -279 -2B8 -293 -262 2200 60 -374 -317 -273 -232 -193 
2300 66 -299 -324 -346 -350 -305 2300 66 -385 .354 -321 -280 -230 
2400 72 -313 -348 -373 .373 -320 2400 72 .393 -371 -340 -298 -242 
2500 78 -320 -359 -384 -379 -316 2500 78 -389 -372 -344 -299 -237 
2600 84 -302 -331 -349 .339 -261 2600 84 -363 -337 -303 -258 -200 
2700 90 -268 -296 -314 -305 -241 2700 90 -323 -296 -265 -227 -177 
2800 96 -214 -238 -257 -257 -207 2800 96 -26B -239 -213 -182 -145 
2900 102 -152 -141 -150 -161 -142 2900 102 -203 -157 -123 -106 -96 
3100 108 -107 -B2 -102 -128 -107 3100 108 -138 -112 -109 -109 -87 
3200 114 -91 -110 -134 -128 -40 3200 114 -109 -106 -90 -5B 8 
3300 120 -78 -79 -82 -50 65 3300 120 -B9 -83 -56 -15 61 
3400 126 -70 -88 -122 -136 -83 3400 126 -77 -93 -107 -114 .95 
3500 132 -66 .59 -66 -72 -68 3500 132 -70 .94 -114 -126 -111 
3600 13B -66 -82 -B9 -75 -31 3600 13B -68 -101 -101 -69 12 
3700 144 -63 -56 -41 -5 5B 3700 144 -65 -96 -92 -56 27 
3B00 150 -63 -69 -75 -69 -43 3800 150 -63 -95 -11B -129 -108 
4100 156 -63 -74 -88 -92 -77 4100 156 -63 -95 -118 -129 -108 
4200 162 -62 -112 -135 -121 -63 4200 162 -65 -96 -92 -56 27 
4300 16B -53 .73 .73 -41 30 4300 16B -68 -101 -101 -69 12 
4400 174 -39 -67 -B5 -83 -53 4400 174 -70 -94 -114 -126 -111 
4500 180 -20 58 103 99 21 4500 180 -77 -93 -107 -114 -95 
4600 186 .7 67 100 73 -36 4600 186 -89 -83 -56 -15 61 
4700 192 2 102 159 154 59 4700 192 -109 -106 -90 -5B B 
4800 198 I 4B B9 102 55 48D0 198 -138 -112 -109 -109 -87 
5100 204 13 85 125 129 B5 5100 204 -203 -157 -123 -106 -96 
5200 210 57 154 199 190 118 5200 210 -26B -239 -213 -182 -145 
5300 216 103 194 231 211 128 5300 216 -323 -296 -265 -227 -177 
5400 222 120 214 252 232 160 5400 222 -363 .337 -303 -259 -200 
5500 228 108 216 266 255 176 5500 228 -390 .372 -344 -299 -237 
5600 234 87 199 254 250 1B0 5600 234 .393 -371 -340 -298 -242 
5700 240 76 181 236 239 180 5700 240 -3B6 -355 -321 -280 -230 
5800 246 63 152 202 209 164 5800 246 -374 -317 -273 -232 -193 
5900 252 35 92 129 142 118 5900 252 -330 -230 -163 -134 -130 
6100 258 35 92 129 142 118 6100 258 -330 -230 -163 -134 -130 
6200 264 63 152 202 209 164 6200 264 -374 -317 -273 -232 -193 
6300 270 76 1B1 236 239 180 6300 270 -386 .355 -321 -280 -23D 
6400 276 87 199 254 250 180 6400 276 -393 -371 -340 -29B -242 
6500 282 108 216 266 255 176 6500 282 -390 -372 -344 -299 -237 
6600 288 120 214 252 232 160 6600 288 -363 -337 -303 -259 -200 
6700 294 103 194 231 211 128 6700 294 -323 -296 -265 -227 -177 
6800 300 57 154 199 190 118 6800 300 -268 -239 -213 -182 -145 
6900 306 13 85 125 129 85 6900 306 -203 -157 -123 -106 -96 
7100 312 1 48 B9 102 55 7100 312 -138 -112 -109 -109 -87 
7200 31B 2 102 159 154 59 7200 318 -109 -106 -90 -58 8 
7300 324 -7 67 100 73 -38 7300 324 -B9 -83 -56 -15 61 
7400 330 -20 58 103 99 21 7400 330 -77 .93 -107 -114 -95 
7500 336 -39 -67 -85 -83 -53 7500 336 -70 -94 -114 -126 -111 
7600 342 -53 -73 -73 -41 30 7600 342 -68 -101 -101 -69 12 
7700 34B -62 -112 -135 -121 -63 7700 348 -65 -96 -92 -56 27 
7800 354 -63 -74 -88 -92 .77 7800 354 -63 .95 -118 -129 -108 
B100 360 -63 -69 .75 -69 -43 8100 360 -63 .95 -118 -129 -108 
8200 366 -63 -56 -41 -5 58 B200 366 -65 -96 -92 -56 27 
8300 372 -66 -82 -89 .75 -31 8300 372 -68 -101 -101 -69 12 
6400 378 -66 -59 -66 .72 -68 8400 378 -70 -94 -114 -126 -111 
8500 384 -70 -8B -122 -136 -B3 8500 384 -77 .93 -107 -114 -95 
8600 390 -78 .79 -B2 -50 65 8600 390 -89 -83 -56 -15 61 
8700 396 -91 -110 -134 -128 -40 870D 396 -109 -106 -90 -58 8 
8800 402 -107 -B2 -102 -128 -107 BB00 402 -13B -112 -109 -109 -B7 
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1 

defcon99 belastinggeval 4 vervorming*25 
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ANSYS 5.3 
MAY 2 1997 
15:51:18 
PLOT NO. 1 
DISPLACEMENT 
STEP=l 
SUB =1 
TIME=l 
RSYS=0 
DMX =250.283 

*DSCA=25 
XV =1 
YV =1 
zv =1 
DIST=121340 
ZF =11654 
A-ZS=-120 
Z-BUFFER 



~ 

fi 

TU EINDHOVEN BOUWKUNDE VAKGROEP BKO 

1 

defcon99 belastinggeval 5 vervorming*25 

BIJIAGE Kcil DIMENSIONEIUNG DO 

ANSYS 5.3 
MAY 2 1997 
15:56:18 
PLOT NO. 1 
DISPLACEMENT 
STEP=l 
SUB =1 
TIME=l 
RSYS=0 
DMX =253.404 

*DSCA=25 
XV =1 
YV =1 
zv =1 
DIST=121340 
ZF =11651 
A-ZS=-120 
Z-BUFFER 

PAGINA •.t-• 
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1 ANSYS 5.3 
MAY 2 1997 
16:23:52 
PLOT NO. 1 
DISPLACEMENT 
STEP=l 
SUB =1 
TIME=l 
RSYS=0 
DMX =396.587 

*DSCA=25 ,-
xv =1 
YV =1 t' zv =1 
DIST=121574 

<J XF =300.612 
ZF =10758 
A-ZS=-120 ,, 
Z-BUFFER ... 

,.. 

defcon99 belastinggeval 6 vervorrning*25 
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TU EINDHOVEN BOUWKUNDE VAKGROEP BKO 

1 

defcon99 belastinggeval 7 vervorming*25 

BIJLAGE MCIII DIMENSIONERING DO 

ANSYS 5.3 
MAY 2 1997 
16:05:43 
PLOT NO. 1 
DISPLACEMENT 
STEP=l 
SUB =1 
TIME=l 
RSYS=0 
DMX =397.394 

*DSCA=25 
xv =1 
YV =1 
zv =1 
DIST=121340 
ZF =11587 
A-ZS=-120 
Z-BUFFER 
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Figuur G.9: Vervorn1i11g van ring I 
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TU EINDHOVEN BOUWKUNDE VAKGROEP BKO Bill.AGE lleJI DIMENSIONERING DO 

Vervorming ring 2 uitgezet tegen baanlengte 
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Figuu,· G. I I: Vervo1111;11g van ring 3 
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Vervorming ring 3 uitgezet tegen baanlengte 

0 N 
N M 

I --+ -~--1---l i----l - -+ '-+----1----+--t-t-·-t~-t-t-+---+--+--;---+-+-

...,. 0 

...,. 11' 
C/J 0 
0 C/J 

N 
c-

...,. 
0 
N 

0 

N 

baanlengte (m) 

CIJ 
N 
N 

0 ...,. 
N 

N 
11' 
N 

...,. 
0 
N 

CIJ 
CIJ 
N 

PAGINA lf',i:■ 

0 
0 
M 

N 

M 

...,. 
N 
M 

f- -t\ t -+ i ---t --t --+--+-- i 

0 
·O 
M 

N 

" M 

I 1--t--, 

...,. 
CIJ 
M 
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Figuur G.12: Vervomriug van 1iltg 4 

-r -0 O') 

00 0 0 

Naar aanleiding van de gegevens over de maximale 
krachten en vervormingen van de definitieve con
structie, zijn de volgende conclusies te trekken: 

De vervormingen van ring O ( de gordingen die 
het dichtst gelegen zijn bij de binnenring) zijn 
naar verwachting het grootst, maar verlopen 
we! het meest vloeiend over de baanlengte. De 
vervormingen van ring 4 zijn het kleinst t.o.v. 
de andere ringen, maar vertonen in de bocht 
veel sprongen. Dit wordt veroorzaakt door de 
kleinere krachtsweg tussen de oplegpunten en 
het evenwicht dat bij de verschillende belasting
gevallen veel afwijkt van de in de ideale voor
spantoestand met veel moeite bepaalde even
wichtssituatie. Het ophangsysteem van de dak
spanten is op het rechte eind dus we! goed 
bruikbaar, maar voor de bocht minder geschikt; 

0 
N 
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Vervorming ring 4 uitgezet tegen baanlengte 
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baanlengte (m) 

De vervonningen van de constructie bij de be
lastinggevallen 4 (E.G) en 5 (E.G. en wind NZ) 
liggen op het rechte eind dicht bij elkaar, maar 
wijken natuurlijk af in de bocht, waar bij belas
tinggeval 5 het zuidelijk gelegen dakvlak (baan
lengte tusscn 114 en 200 m) ten gevolge van de 
wind opwaarts belast wordt en het noordelijk 
gelegen dakvlak (baanlengte tusscn 314 en 
400 m) neerwaarts; 

De vervonningen bij de belastinggevallen 4 
(E.G.) en 7 (E.G. en sneeuw) zijn vcrgelijkbaar, 
maar de vervorming is bij belastinggeval 7 na
tuurlijk grater. Die grotere vervorming concen
trecrt zich op het rechte eind, omdat de con
structie zich in de bocht stijver gedraagt; 

AFSTUDEERPROJECT VAN M.R.C. VAN DER HEI!DE 

- Opvallend is het gedrag van de constructie bij 
belastinggeval 6, waarbij de vervorming van alle 
ringen op het eerste rechte eind (baanlengte 
van O tot 114 m) ongeveer evengroot is, terwijl 
deze bij de andere belastinggevallen afneemt 
van ring O bij de binnenring tot ring 4 bij de 
ophangkabels. Op het tweede rechte eind 
(baanlengte van 200 tot 314 m) is de vervor
ming van de buitenste ringen kleiner dan de 
tussenliggende ringen. Die kleinere vervorming 
van de binnenring is daarbij vreemd. Hieruit 
blijkt dat de vervorming van een dergelijke 
kabelconstructie moeilijk is te voorspellen bij 
een asynunetrische belasting. 

,, 



TU EINDHOVEN BOUWKUNDE VAKGROEP BKO 

G.4 Dimensionering van de 
kabels 

Uitgangspunt bij het ontwerp is dat er zoveel mo
gelijk gelijke elementen kunnen warden toegepast 
in de constructie. Oit wordt gehandhaafd bij de 
dimensionering van de kabels, want dan kunnen 
de verbindingsmiddelen oak hetzelfde zijn. De 
constructie is opgedeeld in zogenaamde construc
tiegroepen (tabel G.2) en binnen elke groep heb
ben de kabels dezelfde doorsnede. De krachten 
moeten nag met de gebruiksfactor (k=2.3) verme
nigvuldigd warden, voordat uit de gegevens van de 
fabrikant [Bijlage HJ de minimaal vereiste kabel
doorsnede gevonden wordt. 
De grootste kabelkrachten treden op ter plaatse 
van de uiteinden van de ophangkabels 
(f =5010 kN) en de volgens de norm minimaal 
vereiste kabeldiameter zou dan 106 mm bedragen 
(Fg = 11523 kN). Op zich zou dit niet zo'n pro
bleem zijn, maar gezien de enorme verbindingen is 
uiteindelijk gekozen voor twee boven elkaar liggen
de kabels met elk een doorsnede van 80 mm, om
dat de bijpassende verbindingen veel kleiner en 
lichter kunnen zijn en zo niet teveel druk uitoefe
nen op de slankheid van het ontwerp. 
In het DO warden per constructiegroep de volgen
de kabels van Pfeifer gebruikt: 

dakspantkabels: 

dakspan thangers: 

hangers H4: 

hangers H5: 

ophangkabels: 

Full Locked Cable VVS-2, 
enkel, doorsnede 40 mm; 
Full Locked Cable VVS-1, 
enkel, doorsnede 20 mm; 
Full Locked Cable VVS-2, 
enkel, doorsnede 40 mm; 
Full Locked Cable VVS-1, 
enkel, doorsnede 20 mm; 
Full Locked Cable VVS-3, 
dubbel, doorsnede 80 mm; 

BIJIAGE lltJI DIMENSIONERING DO 

hangers binnenring: Full Locked Cable VVS-2, 
enkel, doorsnede 40 mm; 

kabels binnenring: Full Locked Cable VVS-3, 

koppelkabels: 

voortuien: 

achtertuien: 

dubbel, doorsnede 80 mm; 
Full Locked Cable VVS-3, 
dubbel, doorsnede 80 mm; 
Full Locked Cable VVS-3, 
dubbel, doorsnede 80 mm; 
Full Locked Cable VVS-3, 
dubbel, doorsnede 80 mm; 

De achtertuien zijn Oink overgedimensioneerd, 
maar daar was plaatselijk een verstijving nodig om 
de beweging van de pyloontoppen in hedwang te 
houden en daarmee de rest van de constructie. 
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G.5 Dimensionering van de 
pylonen 

De pylonen warden naar de uiteinden conisch uit
gevoerd om de werking als pendelstaaf te bena
drukken. Daarvoor is bij de uiteinden een groat 
staaloppervlak nodig voor het opnemen van de 
normaalkracht en in het middendeel is daarnaast 
vooral een groat traagheidsmoment tegen het in
stabiliteitsverschijnsel knik. In de norm (NEN 
6771) warden aparte regels gegeven voor de toet
sing van niet-prismatisch kolommen. 
Omdat de krachten in de verschillende pylonen 
veel verschillen, is besloten om de pylonen in de 
bocht, op het rechte eind en ter plaatse van de 
aansluiting tussen bocht en rechte eind apart te 
dimensioneren. De wanddikte blijft op het mid
dendeel en de conische uiteinden van de pyloon 
overal gelijk, zodat de las tussen de delen gemakke
lijk gelegd kunnen warden. De uiteinden van de 
conische delen moeten bij elke pyloon dezelf de 
doorsnede hebben, omdat dan hetzelf de oplegde
tail gebruikt kan warden. 
De toetsing van de pyloondoorsnede gebeurt aan 
de hand van de maximale doorsnedegrootheden 
van het middendeel, waarbij de invloed van de co
nische delen in rekening warden gebracht door 
middel van een vergroting van de kniklengte. In 
tabel G.4 wordt de berekening en keuze van de 
pyloondoorsneden getoond. 
De aangelaste oren aan de top van de pyloon war
den getoetst aan de hand van de regels voor pen
gatverbindingen (tabel G.5). 
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Tabel G.4: Pyloo11bereke11ing 

kracht lengte staal profielgeaevens drsn.1 prof,elgegevens drsn 2 

Ncsd Lsys Le fy E D t A I w D t A I w 11/12 'corn m lbuc Ncud Fe n >1 n/n-1 k ak 1, rel AO e' eis <1 A> 
JlYloon(1/4) deel 
bocht 100E+07 19427.0 4856.8 355 0 2.10E+05 450.0 24.0 32119.6 7.31E+08 3 25E+06 720.0 24 0 52477.2 3.18E+09 8 84E+06 0.23 0.50 9 30 20013.1 18629393 1 16462875 9 1 65 2.55 168.4 0 21 1.1 02 305 0 78 28169 0 

1 00E+07 19427.0 
--

355.0 2.10E+05 330.0 30.0 28274 3 3 21E+08 1.95E+06 545·0 -300 57962.4 209337 20576646~ 12991683.1 32 7 0.96 28169.0 4856.8 2.15E+09 8.52E+06 0 12 0.50 8.50 1.30 4.34 146.9 0.21 1.3 02 
1.00E+07 19427.0 4856 8 355.0 2.10E+05 300.0 34.0 28412.6 2.55E+08 1 70E+06 -6200 34.0 62593.1 2. t0E+09 870E+06 Q09 ~o~so 8 50 20933 7 22220547 7 12750227.5 128 4 64 138 9 0.21 1.3 0.2 32 7 0.94 28169 0 

aansluiting 7.10E+06 20595.0 5148 8 355 0 2.10E+05 450.0 18.0 24429 0 5.71E+08 2.54E+06 720 0 18 0 39697.2 2.45E+09 6.80E+06 0 23 0.50 9.30 21216 3 14092493 5 11266987 6 1.59 2 /0 171.2 0.21 1.1 0.2 330 077 20000 0 
7.10E+06 20595 0 5148.8 355 0 2.10E+05 330.0 210 20385 8 2.44E+08 1 48°E:+06 660 0 21.0 42157.0 2 15E+09 6 53E+06 o'f1 Q50 850 22192 3 14965746 3 9064945 2 1 28 4 61 154 8 0 21 1 3 02 35 3 0.97 20000 0 
t.10E+06 20595 6 5148~8 -3550 2.10E+05 300 0 24 6 20809 9 2 00E+08 1.33E+06 630 0 24 0 45691 3 2.10E+09 6 67E+06 rQ 10 0 50 8.50 22192.3 16220419 9 8840651.6 1.25 5.08 146.0 0 21 1.4 02 35.4 0 98 20000 0 

360 rechte eind 120E+07 24791.0 6197.8 355 0 2.10E+65 450.0 36.0 46822_]+_1.01 E+0~ 4 49E+06 7700 83013.4 5.60E+09 1.46E+07 0.18 0.50 9 30 25538 9 29469772 7 17807714.2 1 48 3 07 175 3 0.21 1.3 0.2 40.0 0.69 33802.8 
1 20E+07 24791 0 6197.8 355.0 2.16E+□5 3300 37.0 34058.0 3 71E+08 TisF66 7400 37.0 81716 0 5.06E+09 1.37E+07 0~7 -0-5O ~ 26713 7 29009168.1 14702090.2 1 23 5 44 167.4 0.21 1.4 02 42.4 0.98 33802.8 
1 201::+07 24791.0 6197 8 355 0 2.10805 300.0 42.0 34042 3 2.91E+08 194E+06 f-7150 420 88800.3 5 05E+09 1 41E+07 i5cii3 0.50 8 50 261137 31524091.6 14658604 9 1.22 5.51 159 0 0.21 1.5 0.2 42.3 0 94 33802 8 

KEUZE 
r 

bocht 1.00E+07 19427.0 4856.8 355.0 2.10E+05 450.0 24.0 32119 6 t.31E+08 3 25E+06 720.0 24.0 52477.2 3 18E+09 8 84E+06 0.23 0 50 9.30 20013.1 18629393 1 16462875 9 1.65 2.55 168.4 0.21 1.1 0.2 305 0 78 28169.0 

aansluiting 7.10E+06 20595.0 5148.8 355.0 2.10E+05 450.0 18.0 24429 0 sT1E+0s 254E+06 
f-· 

720.0 18.0 39697.2 2.45E+09 6 80E+06 cf23 -~ 936 J__i]j§} 14092493 5 11266987.6 1.59 2.70 171.2 0.21 1.1 02 33 0 077 20000.6 

rechte eind 1 20E+07 24791.0 6197 8 355.0 2 10E+05 450.0 33.0 4323_1_5 9 46E+08 -426E+06 -,ao:-o ~33:6 77443 4 ~541E+09 T39E-+67 017 0.50 9-36 25ifi8-9 27492407 2 17198735 5 1 43 3 31 179 2 0 21 1 3 02 40.1 0 76 33802.8 

Tabel G.5: Toetsi11g pen-gat verbinding 

pen-gat-verb~g ----+--3~p.laten 

kracht- Fvsd - . 5100000.00~ 
Msd - 267750000~.0~0-t-----

platen- fyd 
355

_
0O

1-----,-:i:e>n aan plaa: ;:1 gegev~~o~\~t= 

1pIaa11 so:oo 150.36- 90~36--360.71 
(oor pyloon) t plaat2 120.00 ~ 150.36 ~ _ 90.36 __ 360.71_ 

tussenafstand 15.00 

105.00 
-+------+-----+--

Ap ----25446~96 --~f--------- -
----+-w·;;,~- - -572555.26 -1~-- --

Fvud - 10993061.01 t---- - - - --- -

•------+Mud 320630946 23 -- - -

~ets_irlg _ - Al>e_n:._plaatf Ab_en_-plaat2 stlllk plaat1 stu,k p§_at2- afschu1v1ng buiging )combinatie 
<1 0 66 0 66 0 44 0 44 0 231 0.84 1 0.75 
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Getaagde KAL-ZIP" 

IL 

Renavatie Stikstaffabriek in Wittenberg (DJ 
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Kanische KAL-ZIP" 
Gemeentehuis van Ape/doom (NL) 

7 

4 ... ,e- .l)e,. ... 

- ~ ;- . . -·~~7tr~~;.~~;-,r;~~'1~~:rn!i~~~~~J~;ZI{ 
RENTABILITEIT 

DUURZAAM 

LAAG EIGEN GEWICHT 

MILIEU 

CREATIEVE VORMGEVING 

BRANDVEILIGHEID 

NEERSLAGDICHTHEID 

KWALITEITSCERTIFICAAT 

Kt-.!OW-HOW 

• lange levensduur 

• geen onderhoudskosten 

• corrosiebestendige legering 

• bijkomende bescherming, dank zij het 

geplatteerde oppervlak 

• ongevoelig voor UV-straling 

• lichte, voordelige onderkonstruktie 

• bij renovatie van oude daken kan het slopen 

van de bestaande dakbedekking achterwege 

gelaten worden 

• probleemloos en volledig recyclebaar 

• verwerking van gerecycled materiaal 

is mogelijk 

• tal van vormvarianten, b.v. recht, getoogd, 

geknikt-getoogd, concaaf, concaaf-convex, 

konisch 

• naast aluminium natuurkleur, ook kleurcoatinns in 

vele RAL-kleuren of speciale tinten beschikbaar 

• weerstand tegen brand en stralingswarmte 

vlgs. DIN 4102 

• onbrandbaar 

• geen bevestigingsgaten in de dakhuid 

• het dichtfelsen garandeert neerslagdichtheid 

• gelaste verbindingen 

• dakdoorvoeren en lichtkoepels worden pro

bleemloos ingelast 

• opstanden voor alle types ventilatie en 

rookafzuigelementen zijn verkrijgbaar 

• KAL-ZIP® wordt doorlopend gekontroleerd en 

is gecertificeerd volgens Zulassung Z -14 .1 -1131 

DIBtBerlin 

• tot vandaag, meer dan 30 miljoen m2 geproclu

ceerd en wereldwijd gemonteerd 

• ruim 25 jaar ervaring in ontwikkeling, produk1:ie, 

engineering en montage 

~• ~ Hoogovens Aluminium Bausysteme • 
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n:m:mmrm1rmurm1r~~~All!'B!~ 
afmetingen 
(mm) 

KAL-ZIP305 

KAL-ZIP 333 

t--305--, 

~ 

Dikte Gewicht 
(mm) (kg/m~ 

0,8 3,45 
0,9 3,86 
1,0 4,28 
1,2 5,14 

___, t--333-----, ___, ,--333-----, 
0,8 0,8 3,16 3,34 
0,9 0,9 3,54 3,74 

5-° J " " r ~ c.· -N 
~ 

KAL-ZIP 400 

~ KAL-ZIP 500 

KAL-ZIP 600 

Breedte van de banen. 
KAL-ZIP® wordt standaard geleverd 

in de hierboven aangegeven werken

de breedten. 

Voor projekten grater dan ea 1200 m2 

is een hiervan afwijkende werkende 

breedte mogelijk. 

Banen met eeen breedte grater dan 

400 mm zijn slechts beloopbaar 

indien over het voile oppervlak onder

steuning aanwezig is. Bij ge·1soleerde 

daken moeten harde isolatieplaten 

warden toegepast. 

·l('\I ~7··ip _) ·'' .. . 
r i J :n ''·"" ". , ____ _____.,...._______,,....__/ 

1,0 1,0 3,92 4,15 
1,2 4,98 

' 400 ' 
0,8 3,17 

~ 
0,9 3,56 

500 
-.· 
65 

600 

--· 65 

Vast punt 
De KAL-ZIP® felsbanen moeten op 

een bepaalde plaats van een vast 

punt voorzien warden. 

Dit punt neemt de door afschuivende 

sneeuwlast ontstane krachten op 

en is het rustpunt van elke felsbaan. 

De lengteuitzetting van een felsbaan 

begint vanaf dit vaste punt. 

Nok 

Een nok kan, afhankelijk van de 

dakopbouw zowel als gesloten als 

geventileerde nok uitgevoerd war

den. Afhankelijk van de positie van 

het vaste punt kan de nokplaat vast 

(vast punt in de nok) of beweeglijk 

aangebracht warden, zodat de uit

zett1ng tot in de nok kan doorlopen. 

De afdichting in de nok tegen opstu-

11vend water en stuifsneeuw wordt 

verkregen door het opbuigen van de 

bodem van de felsbanen en het 

1nbouwen van sluitstukken, voorzien 

van profielvullers. 

,. --r .:... ... 

1,0 3,94 
1,2 4,73 

0,9 3,35 
1,0 3,72 
1,2 4,46 

0,9 3,22 
1,0 3,56 
1,2 4,28 

Geventileerde nokken kunnen nooit 

volledig sneeuwdicht gemaakt war

den. 

Op plaatsen waar een grate dicht

heid vereist wordt, of waar het dak 

sterk in de wind ligt, zijn bijkomende 

maatregelen vereist. 

Oakgoot 

Als randversterking wordt aan de 

onderzijde van KAL-ZIP® een hoeklijn 

bevestigd. 

Het omzetten van de felsbanen en 

de ingebouwde profielvuller zorgen 

voor een goede afwatering in de 

goot. 

12 
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Onderstaande tabellen geven de toe

laatbare klipafstanden voor KAL-ZIP® 

type 65-305/333 en KAL-ZIP® type 

65-400 op basis van het Zulassungs

bescheid. 

Uitgegaan is van een 3-tal belasting

gevallen: 2-velds, 3-velds en meer

velds. 

De tabellen gelden bij gelijke steun

punts afstanden en belastingen vol

gens NEN 6702 par 8, 2 en 5. 

Voor de verdeelde belasf1ng is uit

gegaan van een belastingsfaktor 

Bf= 1,5 (veiligheidsklasse Ill). 

Voor de liJnlast is uitgegaan van een 

belastingfaktor Bf = 1 .2 (veiligheids

klasse I). 

De overspanning van de KAL-ZIP® 

wordt niet alleen bepaald door deze 

belastingen. 

Bij diverse onderkonstrukties zoals 

hout, stalen dakplaat of beton/gas

beton is voor de klipafstand de uit

trekkracht bepalend. 

Dit kan met name bij randen enz. 

Leiden tot veel kleinere klipafstanden 

dan de tabellen aangeven. Meestal 

is hiervoor een berekening nodig. 

lndien rekening moet warden gehou

den met sneeuwophoping op het 

dak zijn vaak kleinere klipafstanden 

nodig, hiervoor moet een berekening 

warden gemaakt. 

~rt~l;~t:~~~~:,1 Jb~e..<t.J. iflMit . . ~-;,J,•biJ 

Lin m1 Dikte KAL-ZIP® 

65-305/333 65-400 

:5 2,50 m1 0,8 0,8 

2,50 :5 2,75 0,8 0,9 

2,75 :5 3,00 0,8 0,9 

3,00 :5 3,25 0,9 1,0 

3,25 :5 3,50 1,0 1,2 

3,50 :5 3,75 1,2 1,2 

3,75 :5 4,00 

4,00 :5 4,25 

Lin m1 Dikte KAL-ZIP® 

65-305/333 65-400 

:5 2,50 m1 0,8 0,8 

2,50 :5 2,75 0,8 0,8 

2,75 :5 3,00 0,8 0,8 

3,00 :5 3,25 0,8 0,9 

3,25 :5 3,50 0,9 0,9 

3,50 :5 3,75 0,9 1,0 

3,75 :5 4,00 1,0 1.2 

4,00 :5 4,25 1,2 

',~"1f~/.Ir,f,"-I~,,' - ?.!a·'' . ~-"~'-',:'!':. ···1 '.1f;,!.;,''.l_:),il~ . :l:l" .!:l ,!.", :] .t"il_'lc-;~'.:·"2! . .::<. 
-¾ .... ,-...'!';.,".. =· = e.t,;~~ ... ~~, 

Lin m1 Dikte KAL-ZIP® 

65-305/333 65-400 

:5 2,50 m1 0,8 0,8 

2,50 :5 2,75 0,8 0,8 

2,75 :5 3,00 0,8 0,8 

3,00 :5 3,25 0,8 0,9 

3,25 :5 3,50 0,9 0,9 

3,50 :5 3,75 0,9 1,0 

3,75 :5 4,00 1,0 1,2 

4,00 :5 4,25 1,2 

16 



Seilbauwerl<e r~ ~, Pfeifer Lightweight ~.::-:::":.-: Seil- und Hebetechnik 
Cable Structures · . ; ;; . GmbH & Co 
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Full Locked Cable VVS-1 

Ref.-No. 52.501 at nominal breaking strength 1570 N/mm' 
Ref.-No. 53.501 at nominal breaking strength 1770 N/mm' 

Technical Data 

Field of Application 

Nominal Tolerance 
diameter 

mm % 

20 0-3 
21 0-3 
22 0-3 

23 0-3 
24 0-3 
25 0-3 

26 0-3 
27 0-3 
28 0-3 

29 0-3 
30 0-3 
31 0-3 

32 0-3 
33 0-3 
34 0-3 

35 0-2 
36 0-2 
37 0-2 

38 0-2 
39 0-2 
40 0-2 

Construction 
Bulk factor 
Stranding factor 
Module of elasticity 

Carrying cable 
Suspension cable 
Stay cable 
Aenal cable 

Weight 

1 Layer Z-wires 
0.8100 
0,9500 
160 ± 5 kN/mm' 

Calculated breaking 
load kN at 

kg/m 1570 N/mm' 1770N/mm' 

2.11 399 
2,33 441 
2,56 484 

2,80 529 
3,04 575 
3,30 625 

3,57 675 
3,85 728 
4,14 783 

4,44 840 
4,76 900 
5,07 959 

5,40 1020 
5.75 1090 
6.10 1150 

6,47 1220 
6,84 1290 
7.23 1370 

7.63 1440 
8.03 1520 
8,47 1600 

Minimum breaking 
load kN at 

1570 N/mm' 1770N/mm' 

379 
419 
459 

502 
546 
594 

641 
691 
744 

798 
855 
911 

969 
1035 
1092 

1159 
1225 
1301 

1368 
1444 
1520 

'] 

Seilbauwerl<e ~--' · · . ,. . ~l r>feifer Lightweight -:-~~- _: __ -~· Seil- und Hebetechnik 
Cable Structures · :,\. GmbH & Co 
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Full Locked Cable VVS-2 

Ref.-No. 52.509 at nominal breaking strength 1570 N/mm' 
Ref.-No. 53.509 at nominal breaking strength 1770 N/mm' 

Technical Data 

Field of Application 

Nominal Tolerance 
diameter 

mm % 

25 0-3 
26 0-3 
27 0-3 

28 0-3 
29 0-3 
30 0-3 

31 0-3 
32 0-3 
33 0-3 

34 0-3 
35 0-3 
36 0-3 

37 0-2 
38 0-2 
39 0-2 

40 0-2 
41 0-2 
42 0-2 

43 0-2 
44 0-2 
45 0-2 

46 0-2 
47 0-2 
48 0-2 

49 0-2 
50 0-2 

Construction 
Bulk factor 
Stranding factor 
Module of elasticity 

Carrying cable 
Suspension cable 
Stay cable 
Aerial cable 

Weight 

2 layers Z-wires 
0,8400 
0.9500 
160 ± 5 kN/mm' 

Calculated breaking 
load kN at 

kg/m 1570 N/mm' 1770 N/mm' 

3.42 647 
3.70 700 
3.99 755 

4,29 812 
4,61 871 
4.93 933 

5.26 995 
5,61 1060 
5.96 1130 

6,33 1200 
6.71 1270 
7,10 1340 

7,49 1420 
7,91 1500 
8,32 1570 

8.80 1660 
9.21 1740 
9.63 1830 

10,10 1920 
10.60 2000 
11,10 2100 

11.60 2190 
12.10 2290 
12,60 2390 

13.10 2490 
13.70 2590 

Minimum breaking 
load kN at 

1570 N/mm' 1770 N/mm' 

614 
665 
717 

771 
827 
886 

945 
1007 
1073 

1140 
1206 
1273 

1349 
1425 
1491 

1577 
1653 
1738 

1824 
1900 
1995 

2080 
2175 
2270 

2365 
2460 
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Full Locked Cable VVS-3 

Ref.-No. 52.513 at nominal breaking strength 1570 N/mm' 
Ref.-No. 53.513 at nominal breaking strength 1770 N/mm' 

Technical Data 

Field of Application 

Nominal Tolerance 
diameter 

mm % 

51 0-2,5 
52 0-2,5 
53 0-2,5 

54 0-2.5 
55 0-2,5 
56 0-2,5 

57 0-2,0 
58 0-2,0 
59 0-2,0 

60 0-2,0 
61 0-2.0 
62 0-2.0 

63 0-2.0 
64 0-2.0 
65 0-2,0 

66 0-2,0 
67 0-2,0 
68 0-2.0 

69 0-2.0 
70 0-2.0 
71 0-2.0 

72 0-2,0 
73 0-2,0 
74 0-2.0 

75 0-2,0 
76 0-2.0 
77 0-2.0 

78 0-2.0 
79 0-2.0 
80 0-2,0 

81 0-2,0 
82 0-2,0 
83 0-2.0 

84 0-2.0 
85 0-2.0 
86 0-2,0 

Construction 
Bulk factor 
Stranding factor 
Module of elasticity 

Cafl)'ing cable 
Suspension cable 
Stay cable 
Aerial cable 

Weight 

3 Layers Z-wires 
0,8650 
0,9500 
160 ± 5 kN/mm' 

Calculated breaking 
load kN at 

kg/m 1570 N/mrn' 1770N/mm' 

14,7 2770 
15,3 2880 
15,9 3000 

16,4 3110 
17,1 3230 
17.7 3340 

18.3 3460 
19,0 3590 
19,7 3710 

20,3 3840 
21,0 3970 
21,7 4100 

22,4 4230 
23,1 4370 
23,8 4510 

24,6 4650 
25,3 4790 
26,1 4930 

26.8 5080 
27,6 5230 
28.4 5380 

29.2 5530 
30,0 5680 
30,9 5840 

31.7 6000 
32,5 6160 
33.4 6320 

34.3 6490 
35.2 6660 
36,1 6830 

37,0 7000 
37,9 7170 
38,8 7350 

39,8 7530 
40,8 7710 
41,7 7890 

continued on next page 
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Minimum breaking 
load kN at 

1570 N/mm' 1770N/mm' 

2630 
2735 
2850 

2955 
3070 
3175 

3285 
3410 
3525 

3650 
3770 
3895 

4020 
4150 
4285 

4415 
4550 
4685 

4825 
4970 
5110 

5255 
5395 
5550 

5700 
5850 
6005 

6165 
6330 
6490 

6650 
6810 
6980 

7155 
7325 
7495 

Lightweight · --0
::.:- •:_ Seil- und Hebetechnik Seilbauwerl<e ~ ~, r'feifer 

Cable Structures · _ }\\. GmbH & Co 

Full Locked Cable VVS-3 

Nominal Tolerance Weight Calculated breaking Minimum breaking 
diameter load kN at load kN at 

mm % kg/m 1570 N/mm' 1770N/mm' 1570N/mm' 1770N/mm' 

87 0-2,0 42,7 8070 7665 
88 0-2,0 43,7 8260 7850 
89 0-2,0 44,7 8450 8030 

90 0-2,0 45,7 8640 8210 
91 0-2,0 46,7 8830 8390 
92 0-2,0 47,7 9030 8580 

93 0-2.0 48,8 9220 8760 
94 0-2,0 49,8 9420 8950 
95 0-2,0 50,9 9630 9150 

96 0-2 52.0 9830 9340 
97 0-2 53,0 10000 9500 
98 0-2 54,1 10200 9690 

99 0-2,0 55,3 10500 9975 
100 0-2,0 56,4 10700 10165 
102 0-2,0 58,7 11100 10545 

104 0-2,0 61,0 11500 10925 
106 0-2,0 63.3 12000 11400 
108 0-2,0 65.7 12400 11780 

110 0-2,0 68,2 12900 12255 
112 0-2,0 71,1 13500 12825 
114 0-Z,O 73.7 13900 13205 

116 0-2.0 76,4 14400 13680 
118 0-2,0 79,0 14900 14155 
120 0-2,0 81,7 15400 14630 

122 0-2,0 84,7 16000 15200 
124 0-2,0 87,2 16500 15675 



U~htweight ~~.-. _ I Seil- und Hebetechnik 
Seilbauwerke R;.~, ~ Pfeifer 

Cable ..,tn.ictures ~ W GmbH & Co 

P~EEF~~ 

Open Spelter Socket 

Ref.-No. 03.802 

Technical Data 

Field of Application 

Cabledia. 
Ref.-No. d, 

mm 

03.802.021 - 21 
03.802.026 22- 26 
03.802.031 27- 31 

03.802.036 32- 36 
03.802.041 37- 41 
03.802.046 42- 46 

03.802.051 47- 51 
03.802.056 52- 56 
03.802.061 57- 61 

03.802.066 62- 66 
03.802.071 67- 71 
03.802.076 72- 76 

03.802.081 77- 81 
03.802.086 82- 86 
03.802.091 87- 91 

03.802.096 92- 96 
03.802.101 97-101 

Material 
Yield point 
Tensile grade 
Notched bar impact 
strength DVM 
+ 20°C 
-30°c 
Hot dip galvanized 
Safety factor 

All spiral strands 
and full locked cables: 

Stay cables 
Net cables 
Suspension cables 
Canying cables 

Molten zinc pouring of 
cables in accordance 
with DIN 3092 

Pin dia. Carrying 
d capacity 

mm kN 

39,0 200 
44,0 310 
54,0 450 

64,0 610 
73,5 800 
83.5 1010 

88.5 1250 
98,5 1510 

108,0 1800 

118,0 2110 
128,0 2450 
138,0 2810 

142,5 3200 
152.5 3610 
162,5 4050 

172,5 4510 
182,5 5000 

GS25CrMo4V 
440/510 N/mm' 
690/7 40 N/mm' 

50 Joule 
27 Joule 
minimum 80 µm 
2 

A B B,.,., 

90 104 30 
110 121 45 
135 146 50 

160 165 55 
180 190 60 
200 211 70 

230 236 85 
250 252 90 
270 281 95 

290 296 100 
320 335 110 
340 360 120 

360 375 130 
380 402 140 
410 425 150 

430 452 160 
450 467 170 

B,,,,., E.,.. H H, 

mm 

42 50 170 55 
53 60 210 68 
64 75 255 82 

75 85 295 98 
86 100 340 110 
97 110 380 123 

108 120 425 140 
119 135 465 153 
130 145 510 165 

141 155 550 178 
152 170 595 195 
163 180 635 208 

174 190 680 220 
185 205 720 233 
196 215 765 250 

207 230 805 263 
218 240 850 275 

Weight 

kg 

2 
4 
8 

12 
16 
25 

31 
45 
55 

70 
100 
140 

170 
220 
280 

360 
500 

U htweight __ _ ~ l Seil- und Hebetechnik Seilbauwerke m ~,., Pfeifer 

C::ih!e ~tructures ,:~::~/ \" ~ GmbH & Co 

PF&IFIER 

Cylindrical Socket -~8~1SD~~~.'~:~~ ~ ·.··. :• 
itf ;:i>{: :;·•.~(,,'.:: ::i•·.:,.· Ref.-No. 03.583 

T echnicaJ Data Material 

Field of Application 

Ref.-No. 

03.583.021 
03.583.026 
03.583.031 

03.583.036 
03.583.041 
03.583.046 

03.583.051 
03.583.056 
03.583.061 

03.583.066 
03.583.071 
03.583.076 

03.583.081 
03.583.086 
03.583.091 

03.583.096 
03.583.101 

Yield point 
Tensile grade 
Notched bar impact 
strength DVM 
+ 20°C 
-30°c 
Hot dip galvanized 
Safety factor 

All spiral strands 
and full locked cables: 

Stay cables 
Net cables 
Suspension cables 
Carrying cables 

Molten zinc pouring of 
cables in accordance 
with DIN 3092 

Cable dia. 
d, 

mm 

- 21 
22- 26 
27- 31 

32- 36 
37- 41 
42- 46 

47- 51 
52- 56 
57- 61 

62- 6a 
67- 71 
72- 76 

77- 81 
82- 86 
87- 91 

92- 96 
97-101 

GS25CrMo4V 
440/510 N/mm' 
690/740 N/mm' 

50 Joule 
27 Joule 
minimum 80 µm 
2 

Carrying 
capacity 

kN 

200 
310 
450 

610 
800 

1010 

1250 
1510 
1800 

2110 
2450 
2810 

3200 
3610 
4050 

4510 
5000 

D L Weight 

mm kg 

70 108 1,6 
85 133 3,0 

100 158 5.5 

115 183 8,5 
130 208 13,0 
145 237 18,0 

160 262 25,0 
175 287 33,0 
195 312 43,0 

210 337 55,0 
225 362 68,0 
240 387 84,0 

225 400 85,0 
270 441 122.0 
285 466 144,0 

300 491 170,0 
320 516 200,0 




