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Samenvatting 

Inleiding: 
De basis voor het afstuderen was een bestaand, voorlopig ontwerp van een kunstijsbaan. Dit 
voorlopige ontwerp is in een eerder project, namelijk het T8-projekt tot stand gekomen. Het ging hierbij 
om een fictieve opdracht, waarbij werd gesuggereerd dat er bij de gemeente Noordoostpolder plannen 
waren ontstaan om over een eigen kunstijsbaan te beschikken. Het betrof een 400 meter baan. Deze 
moest in een behoefte voorzien van de vele schaatsende personen, die nu verplicht waren uit te 
wijken naar Assen, Heerenveen of Deventer. Ook moest het mogelijk zijn hier wedstrijden en 
kampioenschappen te houden zodat tribunes een vereiste waren. Er werd gekozen voor de gemeente 
Noordoostpolder vanwege de goede bereikbaarheid vanuit bijvoorbeeld de Randstad. 

Doelstelling: 
Het T8-project bestond uit het ontwerpen van deze overdekte kunstijsbaan. Een overdekte 
kunstijsbaan beschermt zowel de schaatsers als de eventuele toeschouwers tegen regen, wind en 
sneeuw. Ook wordt de baan tegen deze weersomstandigheden afgeschermd. De nadruk bij het 
ontwerpen lag op de overkapping van de baan, het constructief ontwerp. Het architectonisch ontwerp 
is voor een groot deel door het constructief ontwerp bepaald. 
De doelstelling van het afstuderen was dat het voorlopige ontwerp uit het T8-project geoptimaliseerd, 
berekend en gedimensioneerd werd. 

Programma van eisen: 
De uitgangspunten voor de overkapping waren: 

kolomvrije overkapping in verband met het zicht op de hele baan 
voorkomen van windhinder 
lichtopbrengst op de baan volgens de normen 
voorkomen van condensatieproblemen, in het bijzonder op de constructie boven de baan. 

Vanwege het kostenaspect is er gekozen voor een kunstijsbaan, waarbij alleen de baan een 
overkapping krijgt. 

Uitvoering: 

Constructieve elementen: 
Bij het ontwerp van de constructie speelde het vrije zicht op de hele baan een belangrijke rol. Het zicht 
mocht niet belemmerd worden door kolommen, die de overkapping van de baan steunden. 

Gekozen is voor een constructie, die vanachter de tribune uitkraagt over de tribune en de baan heen. 
Deze overkapping loopt nog een weinig door in verband met de bescherming van de ijsvloer tegen 
regen, zon en wind. 
De spanten van de overkapping rusten aan de tribunezijde op betonnen voeten en aan de andere 
zijde op een zwevende ondersteuning, namelijk een drukring. Deze drukring is ellipsvormig en 
verbindt alle uiteinden van de spanten. Tussen de spanten zijn gordingen aangebracht, waarop de 
dakplaten zijn bevestigd. 
Om de overkapping als schijf te laten werken, is het hele dakvlak voorzien van verbanden. 
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Gebruikte proclramma's: 
De dimensionering van de staven van de constructie is in eerste instantie bepaald met eenvoudige 
lineaire 2-dimensionale berekeningen. Hierbij is gebruik gemaakt van het lineair elastische 
re ken programma PC-frame. 
Met inachtneming van de uitgangspunten is de overkapping geoptimaliseerd. Voor het optimaliseren is 
gebruik gemaakt van de rekenprogramma's TENT en ANSYS 5.4. Na diverse tussenoplossingen is 
het definitieve ontwerp tot stand gekomen. Dit ontwerp is eerst in AUTOCAD 14 uitgetekend, waarna 
deze in ANSYS is ingevoerd. De gehele constructie is geometrisch niet-lineair doorgerekend. Dit is 
gedaan met de twee maatgevende belastingscombinaties: permanente belasting in combinatie met 
sneeuw of in combinatie met wind op de lange zijde. Hierbij is de invloed van de temperatuur ook 
meegenomen. 
Alle staven van de constructie zijn op de maatgevende belastingscombinaties gedimensioneerd. Na 
verder onderzoek bleek de constructie te voldoen aan de eisen van sterkte, stijfheid en stabiliteit. 

Fundatie: 
Om de krachten uit de overkapping naar de aarde af te voeren, is ook een fundatie ontworpen. Deze 
fundatie bestaat uit een ring, die de spatkrachten uit de spanten opneemt. De ring verbindt de 
betonnen voeten, waarop de spanten zijn bevestigd. Omdat een geringe verplaatsing van deze ring 
aan de kopse zijden een grote invloed had op de verplaatsingen van de overkapping, is voor een forse 
afmeting van de doorsnede gekozen. Door deze uitvoering bleven de axiale rekken aan de lange zijde 
beperkt. 

Detaillerinq; 
Na het dimensioneren van de overkapping en de ontwikkeling van de fundatie zijn de belangrijkste 
constructieve knooppunten gedetailleerd. De moeilijkheid was, dat in één kwart van de overkapping 
alle knooppunten verschillend waren. Om te voorkomen dat alle knooppunten apart moesten worden 
ontworpen, zijn aansluitingen ontwikkeld, die universeel toepasbaar zijn. Het voordeel hiewan was, 
dat er slechts vijf details ontworpen hoefden te worden. Voor een juist ontwerp van de knooppunten is 
de montagevolgorde van de constructieve elementen maatgevend geweest. 
Als laatste is een aanzet gegeven voor de bekledingssystemen van de overkapping. 

Conclusie: 
Er is nu een overkapping tot stand gekomen, welke voldoet aan de constructieve-, functionele- en 
bouwfysische eisen. 
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Voorwoord 

In december 1996 werd er een begin gemaakt met een ontwerpproject, namelijk het T8-projekt. 
Hiervoor gold eeri vrij onderwerp. Omdat e: in de woonplaats van de auteur eer; natuurijsbaan 
aanwezig was, kwam er de gedachte om op deze locatie een kunstijsbaan te plaatsen. 
Na voorlegging van dit onderwerp aan de studiecoördinator, is er een begeleidingscommissie 
samengesteld. Deze bestond uit de volgende personen; Ir. W.J.J. Huisman voor de lichte 
draagconstructie en Ir. J.F.G. Janssen voor de architectuur. Dit project is op 8 april 1997 afgerond in 
de vorm van een constructief ontwerp voor de overkapping van deze kunstijsbaan. 

Na afronding van dit project is er een onderzoeksopdracht uitgevoerd in de vorm van een Tg-projekt. 
Deze opdracht werd tijdens de stageperiode uitgevoerd van september 1997 tot en met januari 1998. 

In januari 1998 is er een begin gemaakt met het afstudeerproject. De opdracht bestaat uit het 
berekenen en optimaliseren van de overkapping van de kunstijsbaan, welke tijdens het T8-projekt tot 
stand was gekomen. Met Ir. W.J.J. Huisman is een start gemaakt met dit onderzoek. Al in een vroeg 
stadium is Dr. Ir. M.C.M. Bakker ingeschakeld voor het begeleiden van het uitrekenen van de 
constructie met het rekenprogramma ANSYS. In november 1998 is Ir. H. Fijneman bij het project 
betrokken, om inzicht te geven in de fundatie van de overkapping. 
Na een goede samenwerking tussen student en begeleiders onderling is een bevredigend resultaat 
neergezet. 

Genemuiden, lente 1999 

B.A. Westhoff 
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1. Inleiding 

1 .l Afstudeeronderwerp 
Het onderwerp voor het T8-projeM was het ontwerpen van een kunstijsbaan in de Noordoostpolder. 
Het constructief ontwerp van de overkapping bepaalt in hoofdzaak het architectonisch ontwerp 
hiervan. Met handberekeningen zijn globaal de dimensies van de profielen van de overkapping 
bepaald. Door samenwerking van de constructieve elementen ontstaat schaalwerking. Hierdoor zijn in 
de handberekeningen grove schematiseringen toegepast en is een gedetailleerde berekening met een 
nauwkeurige schematisering noodzakelijk; hierbij zal de constructie dan 3-dimensionaal bekeken 
moeten worden. De invloed van de drukring met eventuele bijdrage van de gordingen en verbanden 
zal worden bekeken. 
Het doel is, om de constructie met computerberekeningen te controleren en te optimaliseren. 

1.2 Probleemstelling 
Ontwerp, berekening en optimalisering van de constructie van de overkapping van een kunstijsbaan 
met inachtneming van de functionele- en bouwfysische eisen. 

1.3 Afstudeerplan 
De volgende aspecten ten aanzien van het ontwerp van de kunstijsbaan zullen nader worden 
bestudeerd: 
• de lichte draagconstructie van de overkapping 
• onderzoek van de constructie met behulp van de Eindige Elementen Methode 
• de fundatie van de overkapping 

Aan de hand van deze aspecten is de volgende afstudeerbegeleidingscommissie samengesteld: 

Ir. W.J.J. Huisman Universitair hoofddocent (UHD) Lichte draagconstructies 
Dr. ir. M.C.M. Bakker Universitair docent numerieke mechanica Eindige elementen methode 
Ir. H. Fijneman Universitair hoofddocent (UHD) Grondmechanica 
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2. Het voorlopig ontwerp 
Het voorlopig ontwerp is in een eerder project, namelijk het T8-projekt tot stand gekomen. Het ging 
hierbij om een fictieve opdracht, waarbij werd gesuggereerd dat er bij de gemeente Noordoostpolder 
plannen waren ontstaan om over een eigen kunstijsbaan te beschikken. Het ging hierbij om een 400 
meter baan. Deze moest in een behoefte voorzien van de vele schaatsende personen, die nu verplicht 
waren uit te wijken naar Assen, Heerenveen of Deventer. Ook moest het mogelijk zijn hier wedstrijden 
en kampioenschappen te houden zodat tribunes een vereiste waren. 
Gezien de ligging van de Noordoostpolder is de bereikbaarheid goed. De schaatsers, zowel 
recreanten als leden van schaatsverenigingen, en eventueel publiek uit de Randstad en omliggende 
gebieden kunnen hier naar toe gaan, aangezien de Noordoostpolder niet kampt met files en andere 
verkeersproblemen. 
In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk is uiteengezet op welke wijze het ontwerp uit T8 tot stand 
is gekomen en aan welke eisen moest en nu nog moet worden voldaan. 

2.1 Doelstelling 
De doelstelling van het T8-project was het maken van een overdekte kunstijsbaan. Een overdekte 
kunstijsbaan beschermt zowel de schaatsers als de eventuele toeschouwers tegen regen, wind en 
sneeuw. Ook wordt de baan tegen deze weersomstandigheden afgeschermd. De nadruk bij het 
ontwerp zal liggen op de overkapping van de baan, het constructief ontwerp. Het architectonisch 
ontwerp zal voor een groot deel door het constructief ontwerp worden bepaald. Het voorlopige 
ontwerp zal berekend, gedimensioneerd en gedetailleerd worden. 

2.2 Situatie 
De schaats~ccommodatie zal gesitueerd worden op het sportcomplex van Emmeloord in het 
Emmelerbos. Als locatie is voor de oude onoverdekte natuurijsbaan gekozen, omdat er op deze 
plaats voldoende ruimte is voor de kunstijsbaan en voor parkeergelegenheid. 
Omdat de oude natuunjsbaan al bekendheid heeft, kan de nieuwe kunstijsbaan hiervan gebruik 
maken. De bezoekers van de kunstijsbaan hoeven niet meer naar deze nieuwe baan te zoeken. 
Door de aanwezigheid van andere sportaccommodaties, zoals een zwembad, tennisvelden, renbanen 
en een atletiekcentrum, zullen deze elkaar versterken, wat ten goede komt aan het aantal bezoekers 
van de sportaccommodaties. 
Deze locatie ligt aan de autosnelweg en is goed bereikbaar vanaf deze weg, de A6. De A6 verbindt de 
Randstad met het noorden, zodat het voor het schaatsend publiek uit de Randstad aantrekkelijk is hier 
naar toe te gaan. De centrale ligging van de accommodatie in het midden van de Noordoostpolder 
geeft ook een goede bereikbaarheid voor personen uit andere omliggende gebieden. 

2.3 Programma van Eisen 
Om een ijsbaan te laten functioneren zijn een aantal voorzieningen noodzakelijk. Hieronder wordt 
aangegeven wat er aan voorzieningen en ruimten moet komen. 

- 400 meter baan 
- tribunes voor +l- 4000 personen 

- technische ruimten 
- personeelsruimten 
- berging 
- instructiezaal 

- kamer voor de ijsmeester 
- ruimte voor de ijsmachine 
- werkplaats 
- slijpruimte 
- massageruimte 
- e.h.b.0.-ruimte 

zie Appendix A 
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- kleedkamer + doucheruimte (heren) 60 m2 
- kleedkamer + doucheruimte (dames) 45 m2 
- kleedkamer + doucheruimte (trainers) 20 m2 
- garderobe 150 fl2 

- wachthal + telefoonhoek 300 m2 
- winkel met schaatsartikelen 90 m2 
- sanitair 150 m2 

- kantine 
- keuken + koek en zoopje 
- restaurant 

2.4 Uitgangs4 aandachtspunten 
kolomvrije overkapping in verband met het zicht op de hele baan 
voorkomen van windhinder 
lichtopbrengst op de baan volgens de normen 
geluidsniveau op de baan volgens de normen 
voorkomen van condensatieproblemen, in het bijzonder op de constructie boven de baan. 

2.5 Bouwfysische aspecten 
Bij het ontwerpen van een overkapping van de kunstijsbaan spelen bouwfysische aspecten een 
belangrijke rol. Deze bouwfysische aspecten zijn ontleend aan het afstudeerverslag van M.R.C. van 
der Heijde; "Schaatsen onder een spannend dak". 

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

- bezonning: Door bezonning zal er stralingswarmte afgegeven worden aan het koudere ijs, 
zodat dit wordt opgewarmd. Er is energie nodig om het ijs in goede conditie te houden. 

infrarode straling: Voorwerpen met een temperatuur hoger dan O K zenden langgolvige 
straling uit. Hierdoor vindt tussen bepaalde voorwerpen een warmte-uitwisseling plaats, 
waarbij de warmtestroom gaat van het warmere naar het koudere voorwerp. Er vindt dus 
stralingsuitwisseling plaats tussen ijsbaan en omringende voorwerpen. Hierbij spelen 
toeschouwers op de tribunes een belangrijke rol. 

geleiding: Doordat het oppervlak van de ijsbaan een veel lagere temperatuur heeft dan de 
ondergrond, zal er een warmtestroom uit de aardbodem naar dit oppervlak plaatsvinden door 
geleiding. 

Wind 

tegenwind en zijwind: Voor het comfort van de schaatsers is het gewenst, dat de windsnelheid 
op de baan laag is. 

regen: De windsnelheid bepaald de hoek van inval van de regen. 

warmtebalans van het ijs: De windsnelheid heeft grote invloed op de convectieve 
warmtestroom. Door een grotere windsnelheid is de warmtestroom van de warmere wind naar 
het koudere ijs groter. 

Condensatie 

Als de oppervlaktetemperatuur aan de onderzijde van de overkapping lager is dan de 
dauwpuntstemperatuur, treedt er condensatie op. Indien de zo gevormde druppels niet afgevoerd 
worden kunnen deze op de ijsbaan vallen en vastvriezen, hetgeen zeer hinderlijk is. 
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Koellast 

De energiebehoefte (koellast) wordt bepaald door de constructie, ijsdikte, luchttoestand, 
luchtbeweging en vereiste opper\rlaktetemperatuu;. 

2.6 Wel 1 geen overdekt binnengebied 
Het voordeel van het niet overdekken van het binnengebied (het gebied binnen de 400 meter baan) is 
de lagere kosten voor de overkapping. 
Bij het niet overdekken van het binnengebied heefi men te maken met de volgende zaken: 

vervuiling van de baan 
bij wind nog eventueel regen op de baan 
het binnengebied is alleen te gebruiken bij mooi weer 
bij slecht weer is het zicht naar de overkant minder 

- eventueel hinder van de zon bij lage stand 
opwarming van de baan door stralingswarmte van de zon 
de condities van het ijs zijn moeilijker onder controle te houden vanwege het steeds 
veranderen van de weersomstandigheden 
door het oplopen van de temperatuur in het VOO jaarlzomer moet er meer gekoeld worden om 
het ijs in goede conditie te houden. 

Het exploiteren van een geheel overdekte kunstijsbaan zal zeer moeilijk worden door de 
aanwezigheid van een overdekte kunstijsbaan in Heerenveen. Daarom zal er gekozen worden voor 
een kunstijsbaan, waarbij alleen de baan een overkapping krijgt. Aan de overkapping worden 
dusdanige eisen gesteld, dat de hiervoor genoemde zaken zoveel mogelijk teniet worden gedaan. 

2.7 Tribunes 
De functie van een tribune is het geven van een zitplaats aan eventuele toeschouwers. 
Aan tribunes worden de volgende eisen gesteld: 
- toeschouwers moeten zicht hebben op de hele baan, hierbij niet belemmerd door eventuele 

laaghangende constructies 
de tribunes zo ontwerpen, dat de ene plaats niet het zicht belemmert van de andere plaats 
de tribunes moeten worden overkapt, zodat de mensen niet in regen, sneeuw of wind hoeven 
te zitten. 
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3. Constructieve opzet 
Bij het ontwerp van de constructie speelde het vrije zicht op de hele baan een belangrijke rol. Het zicht 
mocht niet belemmerd worden door kolommen, die de overkapping van de baan steunden. 
Gekozen is v ~ o r  eeri c~nstrcidie, die variachter de tribune uitkraagt over de tribune en de baan keen. 
Deze overkapping loopt nog een weinig door in verband met de bescherming van de ijsvloer tegen 
regen, zon en wind. 
Daar de overkapping ruim 30 meter uitkraagt, zal deze niet alleen door een inklemming in de tribune 
gerealiseerd kunnen worden. Daartoe is er aan het eind van het spant een ondersteuning 
aangebracht. Deze ondersteuning bestaat uit een drukring, die de hele baan rondloopt en zo alle 
einden van de spanten met elkaar verbindt. De hart op hart afstand van de spanten bedraagt 14 
meter. 
De werking van deze ring berust op het principe, dat deze vormvast en onverkleinbaar is. De 
overkapping wil door de verticale belasting zakken en roteren om een as bij de inklemming in de 
tribune. Bij rotatie zal de overkapping naar binnen willen verplaatsen, wat verhinderd wordt door de 
drukring, die als het ware de overkapping weer terugduwt. Om de spanten meer samen te laten 
werken, zijn er verbanden in het dakvlak aangebracht. De spanten in het midden van de lange zijde 
hebben de neiging het meest naar binnen te verplaatsen. Door de verbanden wordt er een beroep 
gedaan op de naast gelegen spanten, zodat de gehele verplaatsing van de spanten minder zal zijn. 
Tussen de spanten zijn gordingen aangebracht, waarop de dakplaten zijn bevestigd. In figuur 1 wordt 
een weergave van het ontwerp gegeven. 

Figuur l a. Doorsnede van de constructie. 
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Figuur l b. Bovenaanzicht van het voorlopig ontwerp. 

Westhoff 
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Figuur IC. Aanzicht van de lange zijde van de overkapping. Figuur l d. Aanzicht van de kopse zijde van de overkapping. 
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Figuur l e. Bovenaanzicht van de constructie van de overkapping. 
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3.1 Materialisering 
De inklemming van de overkapping bestaat uit een betonnen voet, waarop de tribunes zijn 
aangebracht. Deze betonnen voet moet tevens de spatkrachten van de overkapping opvangen. De 
betonnen voet wordt in de rest van riet verslag steunbeer genoemd. 
Het dak van de overkapping wordt gedragen door een ruimtelijk stalen vakwerk, dat 30 meter uitkraagt 
en in de betonnen voet is ingeklemd. 
De drukring aan het eind van de overkapping bestaat ook uit een ruimtelijk stalen vakwerk. De 
binnenzijde van de drukring is bekleed met glas, zodat er voldoende daglicht op de 400-meter baan 
valt. Behalve als ondersteuning van de overkapping doet deze ring ook dienst als scherm tegen de 
weersinvloeden als zon, regen, hagel, sneeuw en wind. 
Het aluminium dak wordt gedragen door gordingen, die bestaan uit ruimtelijk stalen vakwerkliggers. 
Deze gordingen hebben een lengte van 14 meter. De aluminium dakplaten zijn zelfdragend en op de 
gordingen bevestigd. 
In figuur 2 wordt een doorsnede van de overkapping weergegeven. 

Figuur 2. Doorsnede van de overkapping van de ijsbaan 

3.2 Constructieberekeningen 
De belastingscombinatie, die maatgevend is voor het bepalen van de afmetingen, bestaat uit 
permanente belasting en sneeuwbelasting. 
Voor de permanente belasting is 0,6 kNlm2 aangehouden en voor de veranderlijke belasting 
0,5 k ~ l m ~ .  Deze richtwaarden zijn ontleend aan de kunstijsbaan in Heerenveen, genaamd THIALF. 

3.2.1 Spant 
De totale belasting per vierkante meter wordt: 
1,2 x (P.B.) + 1,5 x (V.B.) = 1,2 x 0,6 + 1,5 x 0,5 = 1,5 kNlm2. 

Voor het bepalen van de q-last is de hart op hart afstand van de spanten nodig. Deze bedraagt 
14 meter. 
De totale q-last wordt hiermee: q = 1,5 x 14,O = 21 ,O k ~ l m ' .  

Voor het bepalen van de momentenlijnen en normaalkrachtenlijnen is gebruik gemaakt van het 
rekenprogramma PC-FRAME. Dit is een 2-dimensionaal lineair elastisch le orde rekenprogramma. 
Voor het schematiseren van het spant kwamen een aantal moeilijkheden naar voren. Hoe wordt de 
drukring geschematiseerd en hoe de verbinding met de steunberen? De drukring is eigenlijk een 
translatieveer, maar de veerconstante is onbekend. De verbinding met de steunbeer is een verende 
inklemming, maar ook hier is de veerconstante onbekend. 
Er is verondersteld, dat de drukring in combinatie met de verbanden een oneindig stijve ring oplevert. 
Het uiteinde van het spant kan niet naar binnen verplaatsen. Wel is een verplaatsing in verticale 
richting mogelijk, omdat de drukring fungeert als een zwevende ondersteuning. De verbinding van het 
spant met de steunbeer is weergegeven als een volledige inklemming, daar de betonnen voet moeilijk 
kan roteren. 
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In de hiema volgende figuren worden respectievelijk de schematisering, de momentenlijn en de 
normaalkrachtenlijn weergegeven. 

Figuur 3a. Weergave van de schematisering van het spant. 

Figuur 3b. Weergave van de momentenlijn van het spant. 

Figuur 3c. Weergave van de normaalkrachtenlijn van het spant. 

Sterkte: bij het bepalen van de doorsnede is uitgegaan van de combinatie druk en buiging in het 
spant. De druk wordt veroorzaakt door de drukring, die het spant als het ware weer terugduwt. Het 
moment wordt veroorzaakt door deze drukkracht en de verticale belasting op het spant. Dit moment is 
zo gericht dat er onder in het vakwerk een drukkracht ontstaat en bovenin een trekkracht. 
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Het maximale moment treedt ongeveer in het midden van het spant op en heeft een grootte van 
2360 kNm. De op deze plaats optredende normaaldrukkracht bedraagt 1830 kN. 
Het ruimtelijk stalen vakwerk heeft als randstaven twee drukstaven onderin en een trekstaaf bovenin. 
De normaaldrukkrach! word! Dver de drie staver; verdeeld er; bedraagt per staaf: 183C / 3 = S! G kid. 
Het moment moet door een trekkracht in de bovenstaaf en een drukkracht in de onderstaven worden 
opgenomen. De afstand tussen deze onder- en bovenstaaf is 1,75 m. 

De trekkracht in de bovenstaaf is: 2360 / 1,75 = 1350 kN. 
De drukkracht in de onderstaven is: 2360 / 1,75 x 2 = 675 kN. 

De resulterende trekkracht in de bovenstaaf: 1350 - 61 0 = 740 kN. 
De resulterende drukkracht in de onderstaven: 675 + 610 = 1285 kN. 

De doorsnede van de staven van het vakwerk wordt bepaald door de drukkracht in de onderstaven. 
Met gebruikmaking van de formule o = N 1 A kan de vereiste oppervlakte van de staven worden 
berekend. De toelaatbare drukspanning (=trekspanning) is 235 N/mm2. 
De minimale oppeivlakte is: A = N 1 o = 1285-1031 235 = 5470 mm2. 

Gekozen is voor een ronde buis met een diameter van 180 mm en een wanddikte van 11 mm. Deze 
heeft een oppervlakte van 5840 mm2. 
Omdat de drukstaven om de I 2 meter worden gesteund, zal er geen knik van de drukstaven 
optreden. 

Stiifheid: voor het bepalen van de doorbuiging moet het AKOM (axiaal kwadratisch oppervlakte 
moment) om de sterke as (y-as) worden bepaald. Deze is over de hele spant constant genomen. 
Deze bedraagt: 
I, = 0,65 x (2 x 0,00584 x (1 /3~1,75)~ + 0,00584 x (2/3~1,75)') = 7,735.10" m4. 

Hierin is het getal 0,65 een empirische constante, zie ook $4. In deze formule worden de AKOM's van 
de profielen niet meegenomen, omdat het aandeel van deze in de totale AKOM verwaarloosbaar is. 
De belastingsfactoren zijn 1 ,O. 
Hiermee wordt de belasting 1,1 kN/m2 en de q-last 1 , l  x 14,O = 15,4 k ~ l m ' .  
De doorbuiging van het spant bedraagt: 0,20 m. 
Deze doorbuiging is ongeveer gelijk aan 11150 van de lengte van het spant. 

3.2.2 Gording 
De belastingscombinatie, die maatgevend is voor het bepalen van de afmetingen, bestaat uit 
permanente belasting en sneeuwbelasting. 
De totale belasting per vierkante meter wordt: 
1,2 x (P.B.) + 1,5 x (V.B.) = 1,2 x 0,6 + 1,5 x 0,5 = 1,5 kN/m2. 

Voor het bepalen van de q-last is de hart op hart afstand van de gordingen nodig. Deze bedraagt 
4,80 meter. 
De totale q-last wordt hiermee: q = 1,5 x 4,80 = 7,2 kN/ml. 

In figuur 4a en 4b worden respectievelijk de schematisering en de momentenlijn weergegeven. 
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Figuur 4a. Weergave van de schematisering van de gording. 

Figuur 4b. Weergave van de rnornentenlijn van de gording. 

De gording bestaat uit een ruimtelijk vakwerk met als randstaven 2 drukstaven boven en een trekstaaf 
onder. De afstand tussen de boven- en onderstaaf is 0,6 m. 
Gekozen is voor staven met een diameter van 70 mm en een wanddikte van 6,5 mm. De oppervlakte 
bedraagt 1297 mm2. 

Sterkte: het maximale moment van 176 kNm treedt in het midden van de gording op en zal daar ook 
voor de grootste trek- en drukspanningen zorgen. De trekkracht in de onderstaaf is maatgevend voor 
de dimensies van de staven. 

De trekkracht is: 176 / 0,6 = 293 kN. 
De trekspanning wordt: 293.10~ / 1297 = 227  mm^. 

Deze optredende spanning is lager dan de maximaal toelaatbare spanning van 235  mm^. De 
gording voldoet aan de sterkte. 

Stiifheid: voor het bepalen van de doorbuiging is het AKOM om de sterke as (y-as) nodig. Deze 
bedraagt: 
ly = 0,65 x (2 x 0,001297 x (1/3x0,6)~ + 0,001297 x (2/3~0,6)~) = 2,02.10-~ m4. 

De doorbuiging wordt berekend met de formule: 6 = 5q14 / 384El. 
De belastingsfactoren zijn 1 ,O. 
Hiermee wordt de belasting l , l  k ~ / m ~  en de q-last 1 , l  x 4,8 = 5,3 k ~ / m ' .  

De maximale toelaatbare doorbuiging is: 14,O / 250 = 0,06 m. 
De gording voldoet aan de eis van de doorbuiging. 

3.2.3 Drukring 
De belastingscombinatie, die maatgevend is voor het bepalen van de afmetingen, bestaat uit 
permanente belasting en sneeuwbelasting. 
De drukring bestaat uit een ruimtelijk vakwerk met een afstand van 5 meter tussen de bovenstaven en 
onderstaaf. Gekozen is voor een staafdiameter van 320 mm met een wanddikte van 21 mm. De 
oppervlakte van de doorsnede is 19726 mm2. 
De drukring wordt geschematiseerd als een ligger opgelegd op 2 steunpunten, met een lengte van 
112 meter. Op deze ligger zijn puntlasten aanwezig ten gevolge van het steunen van de spanten op 
deze drukring. Deze puntlasten worden omgerekend tot een q-last. 

In figuur 5a en 5b worden respectievelijk de schematisering en de momentenlijn weergegeven. 
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Figuur 5a. Weergave van de schematisering van de drukring met puntlasten ten gevolge van de spanten. 

Figuur Sb. Weergave van de momentenlijn van de drukring waarbij de puntlasten zijn omgerekend tot een gelijkmatig verdeelde 
belasting. 

Sterkte: de belasting bedraagt 1,5 kbI/m2. De helft van de belasting op het spant rust op de drukring. 
Deze belasting bedraagt: 1,5 x 14,O x (0,5x29,0) = 305 kN. 
De puntlasten worden omgezet in een q-last: (305 x 8) / 112 = 21,75 k~l rn ' .  
Het maximale moment zal in het midden optreden en heeft een waarde van: 118 x 21,75 x 1 1 2 ~  = 
3,4101 o4 kNm. 
Dit moment zorgt voor trekkracht in de onderstaaf en drukkracht in de bovenstaven. De trekkracht in 
de onderstaaf is maatgevend voor de dimensies van de staven. 

De trekkracht is: 3,41.104 / 5 = 6821 kN. 
De trekspanning wordt: 6,821-106 1 19726 = 346  mm'. 

Deze optredende spanning is lager dan de maximaal toelaatbare spanning van 355 ~ / r n m ~  (de 
drukring bestaat uit Fe 51 0). 

Stijfheid: voor het bepalen van de doorbuiging is de AKOM om de sterke as (y-as) nodig. Deze 
bedraagt: 
ly = 0,65 x ( 0,019726 x (2/3~5,0)~ + 2 x 0,019726 x (1/3~5,0)~) = 0,21 m4. 

De doorbuiging wordt berekend met de formule: F = 5q14/ 384El. 
De belastingsfactoren zijn 1 ,O. Hiermee wordt de belasting 1 , l  k ~ / m ~  en de q-last 16,O k ~ / m ' .  

De doorbuiging is bijna gelijk aan 111 50 van de lengte van de drukring. 
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4. Modellering 
Voor het onderzoeken van de constructie moet deze worden gemodelleerd. Hierbij zal eerst met een 
eenvoudig model begonnen worden, waarna dit verder verfijnd kan worden. Dit model zal opgebouwd 
worden uit portaal- er: staafelemen!en, waardan de eigenschapper: overeer: rnoeter: komer: met de 
eigenschappen van de ruimtelijk vakwerken waaruit ze in werkelijkheid bestaan. Het gaat om de 
volgenden constructieve elementen; spanten, gordingen en de drukring. 
De constructie moet worden geschematiseerd zonder de essentie aan te tasten. De karakteristiek van 
de constructie zal dus onderzocht worden. Hierbij dient er onderzocht te worden, of de gordingen en 
verbanden meegenomen moeten worden als onderdeel van de constructie ter ondersteuning van de 
overkapping van de kunstijsbaan. 
Naast het constructieve gedrag van de overkapping, zal ook de fundatie van de overkapping nader 
worden bekeken. 

Voor het invoeren van de constructie in de computer, zal een kwart van de totale constructie bekeken 
worden; dit kan vanwege symmetrie. Het gaat nu om een juiste schematisering van de verbindingen. 
Eerst worden de spanten, gordingen en drukring bekeken en de doorsnede grootheden van deze 
elementen bepaald. Deze doorsnedegrootheden (A, It, I,, I,) zijn nodig voor het opbouwen van het 
eenvoudige model. Aan de lijnelementen moeten waarden voor de doorsnede grootheden worden 
toegekend, die achtereenvolgens in de volgende paragrafen zullen worden bepaald. Voor het 
berekenen van de doorsnede grootheden worden waarden voor de zakking 6 gebruikt, die uit 
computerberekening volgen. 
Met de formule van Steiner kunnen de buigstijfheden I, en I, ook worden bepaald. Alleen hiervoor 
moet een constante meegenomen worden, die de reducerende invloed door de vetvorming van de 
wandstaven in rekening brengt. De waarden voor deze constanten zullen bepaald worden en moeten 
ongeveer gelijk zijn aan 0,65. Dit getal is een ervaringsgetal en geeft een indicatie van de 
reducerende invloed van de vetvorming van de wandstaven op de stijfheid. Op deze manier kan men 
zien of de waarden bepaald met de computer ook enigszins overeenkomen met de formule van 
Steiner. 
De formule van Steiner luidt: I = const. [ (2a12 x A + 2 x a2 x A] 

Figuur 6. Schematisering gebruikt voor bepaling van de formule van Steiner 

4.1 Bepaling van de doorsnede grootheden van het spant 
Een deel van het spant wordt in ANSYS ingevoerd en met een willekeurige puntbelasting belast om 
de doorsnede grootheden I, en I, te bepalen. Dit deel van het spant wordt ook met een willekeurig 
zuiver torsiemoment belast, om de doorsnede grootheid It te bepalen. Dit torsiemoment bestaat uit 
een koppel, die een zuiver roterend moment ten opzichte van de neutrale lijn oplevert. De doorsnede 
wordt als constant verondersteld. De knopen 1, 12 en 13 zijn scharnierend verbonden om een 
inklemming van het spant te realiseren. In figuur 7 is de schematisering van een deel van het spant 
weergegeven. 
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Figuur 7. Schematisering van een deel van het spant 

De eigenschappen van het spant: 
- lengte: I 30 m 
- doorsnede: h = 1,8m; b = 1,2m 
- randstaven: 0 1  8011 1 (Fe360) 
- wandstaven: 07014 

Voor het bepalen van I, zijn op de knopen 6, 7 en 17 krachten in negatieve z-richting aangebracht. De 
krachten op de knopen 6 en 7 bedragen 1 .106 N en de kracht op knoop 17 bedraagt 2.10~ N. De 
kracht op knoop 17 is 2 keer zo groot, omdat de oppervlakte van de bovenstaaf ten opzichte van de 
onderstaven 2 keer zo klein is (zie figuur 8a). De krachten zorgen voor een verplaatsing in negatieve 
z-richting en worden door ANSYS bepaald. 
De knopen 6, 7 en 17 verplaatsen respectievelijk 1068, 1087 en 942 mm. De verplaatsing in het 
midden tussen knoop 6 en 7 bedraagt 1078 mm. Om de gemiddelde verplaatsing van het uiteinde van 
het spant te bepalen is het gemiddelde genomen van de verplaatsing van het midden van knoop 6 en 
7 en knoop 17. De verplaatsing wordt hiermee 1010 mm. Voor de lengte van het spant is de 
gemiddelde lengte tussen onder- en bovenstaven aangehouden, namelijk 11,25 m. 

zonder const = 5,840.1 O3 x (1200)2 + 2 x 5,840.1 O3 x (600)2 = 1,260.1 0" mm4 
I~;ANSYS = (FF) l (36E) = 4.10~ X 1 12503 I 3  X 1 ,0103 X 2,l-105 = 8,951-10~mm~ 

De waarde voor de constante wordt: const. = 8,951 .log / 1,260.1 0" = 0,71 

Voor het bepalen van I, zijn op de knopen 6, 7 en 17 krachten van 1,0.10~ N in positieve y-richting 
aangebracht (zie figuur 8b). De krachten zorgen voor een verplaatsing in positieve y-richting en 
worden door ANSYS bepaald. 
De knopen 6, 7 en 17 verplaatsen respectievelijk 2952, 2959 en 2498 mm. De verplaatsing in het 
midden tussen knoop 6 en 7 bedraagt 2955 mm. Om de gemiddelde verplaatsing van het uiteinde van 
het spant te bepalen is het gemiddelde genomen van de verplaatsing van het midden van knoop 6 en 
7 en knoop 17. De verplaatsing wordt hiermee 2726 mm. Ook hier wordt voor de lengte van het spant 
de gemiddelde lengte tussen onder- en bovenstaven aangehouden, namelijk 11,25 m. 

De waarde voor de constante wordt: const. = 2,487.1 0' 14,205.1 0' = 0,59 
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Aan de hand van de uitgevoerde berekeningen kan de conclusie worden getrokken, dat de empirische 
constante van 0,65 een redelijke waarde is om de invloed van de vervormingen van de wandstaven in 
rekening te brengen. 

Voor het bepalen van It is op het uiteinde van het spant een koppel aangebracht bestaande uit een 
kracht van 1.10~ N op knoop 6 in positieve z-richting en een gelijke kracht op knoop 7, maar nu in 
negatieve z-richting (zie figuur 8c). De krachten zorgen voor een rotatie van de knopen om een 
bepaalde as. Deze rotatie wordt door ANSYS bepaald. 
Knoop 6 zal in positieve z-richting verplaatsen en knoop 7 in negatieve z-richting. De verplaatsingen 
zijn voor knoop 6 en 7 respectievelijk 281 en 292 mm. De gemiddelde verplaatsing van de knopen 
bedraagt 287 mm. Met deze verplaatsing kan de hoekverdraaiing van het spant ten opzichte van de 
verticale as worden bepaald: 
tan(<p) = 287 1600 = 0,478 <p = 0,446 rad. 
Deze hoekverdraaiing geldt voor de onderste randstaven. Voor de lengte van het spant wordt nu de 
lengte van de onderstaven aangehouden, namelijk 12,5 m. 

+ y-as 

Figuur 8a Figuur 8b Figuur 8c 

Bij de berekening voor het bepalen van de doorsnede grootheden, is het spant uit verschillende 
elementtypen opgebouwd. Hieronder zijn in tabelvorm de uitkomsten naast elkaar gezet. Hieruit blijkt, 
dat er niet veel verschil in de uitkomsten is. Gekozen is voor waarden uit de middelste kolom, omdat 
deze de werkelijkheid het meest benaderen. De randstaven lopen door met een scharnierende 
koppeling van de wandstaven. Deze schematisering van de elementen geldt ook voor de hierboven 
uitgevoerde berekening. 
Portaalelementen zijn elementen die normaalkrachten, dwarskrachten, buigende- en wringende 
momenten op kunnen nemen. Staafelementen kunnen uitsluitend normaalkrachten opnemen. 

Tabel 1. Weergave van de doorsnede grootheden van het spant. 

4.2 Bepaling van de doorsnede grooiheden van de gording 
Een deel van de gording wordt in ANSYS ingevoerd en met een willekeurige puntbelasting belast om 
de doorsnede grootheden I, en I, te bepalen. Dit deel van de gording wordt ook met een willekeurig 
zuiver torsiemoment belast, om de doorsnede grootheid It te bepalen. Dit torsiemoment bestaat uit 
een koppel, die een zuiver roterend moment ten opzichte van de neutrale lijn oplevert. De doorsnede 
wordt als constant verondersteld. De knopen 1, 12 en 13 zijn schamierend verbonden om een 
inklemming van de gording te realiseren. In figuur 9 wordt de schematisering van een deel van de 
gording weergegeven. 
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Figuur 9. Schematisering van een deel van de gording. 

De eigenschappen van de gording: 
- lengte: f 14 m 
- doorsnede: h = 0,6m; b = 0,4m 
- randstaven: 070/6,5 (Fe360) 
- wandstaven: 03014 

Voor het bepalen van I, zijn op de knopen 6, 7 en 17 krachten in positieve z-richting aangebracht. De 
krachten op de knopen 6 en 7 bedragen 1.10~ N en de kracht op knoop 17 bedraagt 2-104 N. De 
kracht op knoop 17 is 2 keer zo groot, omdat de oppervlakte van de bovenstaaf ten opzichte van de 
onderstaven 2 keer zo klein is (zie figuur 10a). De krachten zorgen voor een verplaatsing in positieve 
z-richting en worden door ANSYS bepaald. 
De knopen 6, 7 en 17 verplaatsen respectievelijk 23, 24 en 20 mm. De verplaatsing in het midden 
tussen knoop 6 en 7 bedraagt 23 mm. Om de gemiddelde verplaatsing van het uiteinde van de 
gording te bepalen is het gemiddelde genomen van de verplaatsing van het midden van knoop 6 en 7 
en knoop 17. De verplaatsing wordt hiermee 22 mm. Voor de lengte van de gording is de gemiddelde 
lengte tussen onder- en bovenstaven aangehouden, namelijk 4,5 m. 

De waarde voor de constante wordt: const. = 2,659.10'1 3,112.10~ = 0,85 

Voor het bepalen van I, zijn op de knopen 6, 7 en 17 krachten van l,0.104 N in positieve y-richting 
aangebracht (zie figuur 1 Ob). De krachten zorgen voor een verplaatsing in positieve y-richting en 
worden door ANSYS bepaald. 
De knopen 6, 7 en 17 verplaatsen respectievelijk 69, 69 en 55 mm. De verplaatsing in het midden 
tussen knoop 6 en 7 bedraagt 69 mm. Om de gemiddelde verplaatsing van het uiteinde van de 
gording te bepalen is het gemiddelde genomen van de verplaatsing van het midden van knoop 6 en 7 
en knoop 17. De verplaatsing wordt hiermee 62 mm. Ook hier wordt voor de lengte van de gording de 
gemiddelde lengte tussen onder- en bovenstaven aangehouden, namelijk 4,5 m. 
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De waarde voor de constante wordt: const. = 6,994.19' / 'l ,337-10' = 0,67 

Aan de hand van de uitgevoerde berekeningen kan de conclusie worden getrokken, dat de empirische 
constante van 0,65 een redelijke waarde is om de invloed van de vervormingen van de wandstaven in 
rekening te brengen. 

Voor het bepalen van It is op het uiteinde van de gording een koppel aangebracht bestaande uit een 
kracht van 1.10~ N op knoop 6 in positieve z-richting en een gelijke kracht op knoop 7, maar nu in 
negatieve z-richting (zie figuur loc). De krachten zorgen voor een rotatie van de knopen om een 
bepaalde as. Deze rotatie wordt door ANSYS bepaald. 
Knoop 6 zal in positieve z-richting verplaatsen en knoop 7 in negatieve z-richting. De verplaatsingen 
zijn voor knoop 6 en 7 respectievelijk 4 en 4 mm. De gemiddelde verplaatsing van de knopen 
bedraagt ook 4 mm. Met deze verplaatsing kan de hoekverdraaiing van het spant ten opzichte van de 
verticale as worden bepaald: 
tan(cp) = 4 1200 = 0,021 a <p = 0,021 rad. 
Deze hoekverdraaiing geldt voor de onderste randstaven. Voor de lengte van de gording wordt nu de 
lengte van de bovenstaven aangehouden. namelijk 5,O m. 

y-as W t - 
Figuur 10a Figuur lob Figuur 10c 

Voor het bepalen van de doorsnede grootheden is gekozen voor een doorlopende randstaaf en 
scharnierende wandstaven. 

Tabel 2. Weergave van de doorsnede grootheden van de gording. 

4.3 Bepaling van de doorsnede grootheden van de drukring 
Bij de bepaling van de doorsnede grootheden van de drukring wordt onderscheid gemaakt tussen een 
geschematiseerde- en de werkelijke ring. De geschematiseerde drukring is een idealisering van de 
werkelijke drukring. 
Een deel van de drukring wordt in ANSYS ingevoerd en met een puntbelasting belast om de 
doorsnede grootheden I, en I, te bepalen. Dit deel van de drukring wordt ook met een torsiemoment 
belast, om de doorsnede grootheid It te bepalen. Dit torsiemoment bestaat uit een koppel, die een 
roterend moment oplevert. De doorsnede wordt als constant verondersteld. De knopen 1, 14 en 15 
worden schamierend bevestigd om een inklemming van de drukring te realiseren. 
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De geschematiseerde drukring (figuur 11) 

Figuur 11. Weergave van de schematisering van de geschematiseerde drukring 

De eigenschappen van de drukring: 
- lengte: doorlopend 
- doorsnede: h = 5,Om; b = 4,Om 
- randstaven: 0320121 (Fe51 0) 
- wandstaven: 012016 

De doorsnede arootheden van de aeschematiseerde ring: 
Voor het bepalen van I, zijn op de knopen 7, 8 en 21 krachten in positieve z-richting aangebracht. De 
krachten op de knopen 8 en 21 bedragen 1.10~ N en de kracht op knoop 7 bedraagt 2.10~ N. De 
kracht op knoop 7 is 2 keer zo groot, omdat de oppervlakte van de bovenstaaf ten opzichte van de 
onderstaven 2 keer zo klein is (zie figuur 12a). De krachten zorgen voor een verplaatsing in positieve 
z-richting en worden door ANSYS bepaald. 
De knopen 7, 8 en 21 verplaatsen respectievelijk 789, 796 en 784 mm. De verplaatsing in het midden 
tussen knoop 8 en 21 bedraagt 790 mm. Om de gemiddelde verplaatsing van het uiteinde van de 
drukring te bepalen is het gemiddelde genomen van de verplaatsing van het midden van knoop 8 en 
21 en knoop 7. De verplaatsing wordt hiermee 790 mm. Voor de lengte van de drukring is 27,6 m 
aangehouden. 

De waarde voor de constante wordt: const. = 1,690.1 0'" / 3,288-1 0'' = 0, 51 

Voor het bepalen van I, zijn op de knopen 7, 8 en 21 krachten van 1 ,0.106 N in positieve y-richting 
aangebracht (zie figuur 12b). De krachten zorgen voor een verplaatsing in positieve y-richting en 
worden door ANSYS bepaald. 
De knopen 7, 8 en 21 verplaatsen respectievelijk 1243, 1008 en 1017 mm. De verplaatsing in het 
midden tussen knoop 8 en 21 bedraagt 1012 mm. Om de gemiddelde verplaatsing van het uiteinde 
van de drukring te bepalen is het gemiddelde genomen van de verplaatsing van het midden van 
knoop 8 en 21 en knoop 7. De verplaatsing wordt hiermee 1128 mm. Ook hier wordt voor de lengte 
van de drukring 27,6 m aangehouden. 

1z;steiner zonder comt. = 1,973'1 o4 x (2000)2 + 1,973.1 o4 x (2000)' = 1,578.10" mm4 
1, ;ANSYS = (FF) / (36E) = 3.1 o6 X 276003 1 3 X 1 , l  283 X 2,l . l  o5 = 8,878-1 0'' mm4 

De waarde voor de constante wordt: const. = 8,878.10'~ 1 1,578.1 0" = 0,56 

Aan de hand van de uitgevoerde berekeningen kan de conclusie worden getrokken, dat de empirische 
constante van 0,65 een redelijke waarde is om de invloed van de vervormingen van de wandstaven in 
rekening te brengen. 
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Voor het bepalen van It is op het uiteinde van de drukring een koppel aangebracht bestaande uit een 
kracht van 1 .106 N op knoop 8 in positieve z-richting en een gelijke kracht op knoop 21, maar nu in 
negatieve z-richting (zie figuur 12c). De krachten zorgen voor een rotatie van de knopen om een 
bepaalde as e:: ;vorder: door ANSYS bepaald. 
Knoop 8 zal in positieve z-richting verplaatsen en knoop 21 in negatieve z-richting. De verplaatsingen 
zijn voor knoop 8 en 21 respectievelijk 271 en 259 mm. De gemiddelde verplaatsing van de knopen 
bedraagt ook 265 mm. Met deze verplaatsing kan de hoekverdraaiing van het spant ten opzichte van 
de verticale as worden bepaald: 
tan(<p) = 265 12000 = 0,133 =. <p = 0,132 rad. 
Deze hoekverdraaiing geldt voor de bovenste randstaven. Voor de lengte wordt 27,6 m aangehouden. 

q y-as 

Figuur 12a Figuur 12b Figuur 12c 

Ook is de doorsnede grootheid It bepaald aan de hand van zeer kleine verplaatsingen. Dit heeft vrijwel 
geen invloed op het uiteindelijke resultaat. Alleen geldt dan, dat tan(q) = <p. 
Voor het bepalen van de doorsnede grootheden is gekozen voor een doorlopende randstaaf en 
Scharnierende wandstaven. 

De werkelijke drukring (figuur 13) 
In de onderstaande figuur wordt de schematisering van de drukring weergegeven, zoals deze in het 
voorlopig ontwerp is bepaald. Hierbij is rekening gehouden met de secundaire functie van de drukring, 
namelijk als regen- en zonnescherm. Daarom is de vorm afwijkend ten opzichte van de 
geschematiseerde drukring. 

Figuur 13. Schematisering van de werkelijk drukring. 

De doorsnede qrootheden van de werkelijke drukrinq met vriie verdaatsina van het uiteinde: 
Bij het bepalen van deze doorsnede grootheden is exact dezelfde weg gevolgd als toegepast bij het 
bepalen van de doorsnede grootheden van de geschematiseerde drukring. 
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De doorsnede grootheden van de geschematiseerde ring en de werkelijke ring met vrije 
verplaatsingen worden in tabel 3 weergegeven. In de laatste kolom worden de percentages van de 
grootheden van de werkelijke ring ten opzichte van de geschematiseerde ring weergegeven. 

I, 1,7.101' mm4 8,5-10'" mm4 50% 
IZ 8,9.10'~ mm4 7,8.101° mm4 88% 
It 1 ,0.1 0'' mm4 7,3.109 mm4 73% 

Tabel 3. Weergave van de doorsnede van de geschematiseerde- en werkelijke ring met vrije verplaatsingen. 

De doorsnede arootheden van de werkeliike drukrina met qeleide vewlaatsina van het uiteinde: 
Bij de voorgaande bepaling van de doorsnede grootheden I, en I, van de werkelijke ring is het 
volgende op te merken: bij het bepalen van I, en I, was er niet alleen een verplaatsing in de richting 
van de kracht, maar ook een zijwaartse verplaatsing door de asymmetrische vorm van de drukring. 
Voor een nauwkeuriger bepaling van deze doorsnede grootheden, zal een zijwaartse verplaatsing 
verhinderd worden. Dit zal gebeuren ter plaatse van de knopen waar de belasting op aangrijpt. Bij het 
bepalen van deze doorsnede grootheden is ook exact dezelfde weg gevolgd als toegepast bij het 
bepalen van de doorsnede grootheden van de geschematiseerde drukring. 

I, = (FP) / (36E) = 2.10~ X 276003 / 3 X 4,743.10~ X 2,1.105 = 1,407-10'' mm4 

De doorsnede grootheden van de werkelijke ring met geleide verplaatsingen worden in tabel 4 
weergegeven. In de laatste kolom worden de percentages van de grootheden van de werkelijke ring 
met geleide verplaatsingen ten opzichte van de geschematiseerde ring weergegeven. 

I '  . ,- . - ...... . - .- I 
Tabel 4. Weergave van de doorsnede grootheden van de werkelijke ring met geleide verplaatsingen. 

In werkelijkheid zullen de doorsnede grootheden van de drukring liggen tussen de bovenvermelde 
waarden in tabel 3 en 4. De spanten zorgen voor een gedeeltelijke verhinderde verplaatsing van de 
drukring. 
De waarden die voor de axiaal kwadratische oppervlakte momenten worden aangehouden zijn 
weergegeven in tabel 5 en zijn bepaald met de onderstaande formule waarbij de factor 0,2 
gevoelsmatig is toegepast: 
axiaal kwadratisch oppervlakte moment = ( waarde van de werkelijke ring 'met' ) - 0.2 . ( het verschil 
tussen waarde werkelijke ring 'met' en werkelijke ring 'zonder'). 

C ' .- - J 
Tabel 5. Weergave van de doorsnede grootheden van de werkelijke ring met geleide verplaatsingen. 



Afstudeerproiekt: ontwerp. berekenina en optimaliserina van de overkappina van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 

5. Onderzoek van het voorlopig ontwerp 
Een kwart van de constructie van de overkapping zal onderzocht worden, omdat de constructie dubbel 
symmetrisch is. Daar maar een kwart van de constructie wordt bekeken, gelden voor de randen 
voorgeschreven verplaatsingen. 
De constructie zal worden belast met een permanente belasting en een veranderlijke belasting in de 
vorm van sneeuw. De waarden, die voor de perrnanente- en veranderlijke belastingen worden 
aangehouden, zijn ontleend aan de kunstijsbaan THIALF in Heerenveen. De totale rekenbelasting 
voor de constructie wordt: 

Deze belasting zal als een gelijkmatig verdeelde belasting op de spanten worden aangebracht. In 
deze belasting zit het eigen gewicht van de constructieve elementen veiwerkt. Deze vereenvoudiging 
is aannemelijk, omdat de belastingen uit de dakplaten via de gordingen overgebracht worden op de 
spanten. De belastingen uit de gordingen leveren eigenlijk puntlasten op, maar door het gebruik van 
q-lasten is het niet nodig om per knoop de belasting te bepalen, maar kan per element een gelijkmatig 
verdeelde belasting per strekkende meter worden toegepast. Het programma rekent zelf deze q-lasten 
om tot equivalente knooplasten. 
Er kunnen eventueel verbanden worden toegepast, om de constructie meer als schaal te laten 
werken. Deze worden in het dakvlak aangebracht en verbonden met knooppunten, die zorgen voor 
verbindingen tussen spanten en gordingen. 
Het voorlopig ontwerp is opgebouwd uit vier verschillende constructieve elementen; drukring, spanten 
met gordingen en verbanden. De invloed van de verschillende constructieve elementen zal 
onderzocht worden. Hierbij wordt er ook onderscheid gemaakt in de bevestiging van de spanten aan 
de steunberen. Deze bevestiging kan uitgevoerd worden als een scharnier of als een inklemming. 

5.1 Het referentiemodel 
Dit model wordt als eerste onderzocht, omdat het als referentiemodel dient voor de volgende 
modellen. Het bestaat uit de volgende constructieve elementen; drukring en spanten, waarbij de 
spanten scharnierend bevestigd zijn aan de steunberen. De verbindingen tussen de spanten en 
drukring zijn momentvast. De belasting op de spanten bedraagt 21 kN/m . 

Figuur 14. Referentiemodel: drukring en spanten met Scharnierende bevestiging aan de steunberen 

Voor toetsing van de modellen wordt gekeken naar de doorbuigingen van de drukring en dan met 
name naar de doorbuiging van de drukring in het midden van de grootste overspanning. De 
doorbuigingen mogen niet te groot worden. 
In tabel 6 wordt de doorbuiging van dit punt weergegeven. Hierbij moet er opgemerkt worden, dat de 
werkelijke doorbuigingen iets minder zijn, daar er op de belasting belastingfactoren van 1,2 en 1,5 van 
toepassing zijn. 

1 midden van de overspanning van de lange zijde -2374 I 
Tabel 6. Maximale doorbuiging van de drukring ter plaatse van het midden van de grootste overspanning. 
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Figuur 15. Weergave van de vervorming van het referentiemodel. 

5.2 Model A 
Dit model bestaat uit de volgende constructieve elementen; drukring, spanten, gordingen en 
verbanden. 
De spanten zijn met scharnieren aan de steunberen verbonden. De verbinding tussen de drukring en 
spanten is momentvast, de verbinding tussen de gordingen en spanten is scharnierend en de 
bevestiging van de verbanden aan de constructie gebeurt ook door middel van een scharnier. De 
belasting op de spanten bedraagt 21 k ~ l m ' .  

Figuur 16. Model A: drukring, spanten, gordingen en verbanden. 

De invloed van de verbanden op de doorbuiging wordt onderzocht. De doorsnede-oppervlaktes van 
de verbanden worden ook gewijzigd en de invloed hiervan op de doorbuiging bekeken. 

~ - - 7 -  V," ," 
1963,5 13,3% 
3848,5 173% 
7854,O 22,8% 

Tabel 7. Reductie van de doorbuiging ter plaatse van het midden van de grootste overspanning van de drukring ten opzichte 
van de referentieconstructie. 
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5.3 Model B 
Dit model bestaat uit de volgende constructieve elementen; drukring en spanten. De spanten zijn in de 
beginsituatie allemaal scharnierend met de steunberen bevestigd (zie referentiemodel). De 
verbindingeri van de spanten met de steunberen worden 0pee~volge~d gewijzigd in inklemmingen, te 
beginnen met de verbinding van het spant in het midden van de langszijde. De verbindingen tussen 
drukring en spanten blijven momentvaste verbindingen. De belasting op de spanten bedraagt 
21 k ~ l m ' .  

19 67,2% I 
Tabel 8. Reductie van de doorbuiging ter plaatse van het midden van de grootste overspanning 
van de drukring ten opzichte van de referentieconstructie. 

- 

Figuur 17. Model B: drukring en spanten met inklemrningen in de steunberen 
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5.4 Model C 
Dit model bestaat uit de volgende constructieve elementen; drukring, spanten, gordingen en 
verbanden. 
De spanter; zijr; ingeklemd in de steunberen en de drikring. Ce verbindingen tussen de gordicger; er; 
spanten zijn scharnieren. De verbanden zijn ook scharnierend bevestigd aan de andere constructieve 
elementen. De belasting op de spanten bedraagt 21 k ~ l m ' .  

Figuur 18. Model C: drukring, spanten met inklemmingen in de steunberen, gordingen en verbanden. 

De invloed van de verbanden op de doorbuiging wordt onderzocht. De doorsnede-oppervlakies van 
de verbanden worden ook gewijzigd en de invloed op de doorbuiging bekeken. 

- - . -  
7854,O 68,6% I 

Tabel 9. Reductie van de doorbuiging ter plaatse van het midden van de grootste overspanning van de drukring ten opzichte 
van de referentieconstructie. 

5.5 Model D 
Dit model bestaat alleen uit het constructieve element spanten. De spanten zijn ingeklemd in de 
steunberen. De belasting op de spanten bedraagt 21 k ~ l m ' .  

Figuur 19. Model D: spanten met inklemmingen in de steunberen. 

I Geen drukring, spanten volledig ingeklemd 52,5% I 
Tabel 10. Reductie van de doorbuiging ter plaatse van het midden van de grootste overspanning van de drukring ten opzichte 
van de referentieconstructie. 
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5.6 Beschouwing van de modellen 
Ten aanzien van de modellen worden de volgende conclusies getrokken: 
- referentiemodel: bij deze constructieopbouw zijn de doorbuigingen van de overkapping veel te 

groot. De gordingen en verbanden worden niet meegenomen in de constructie. De gordingen zijn 
wel aanwezig, dus het meenemen hiervan is zinvol. 

- model A: ook bij deze constructieopbouw zijn de doorbuigingen van de overkapping veel te groot. 
Wel is op te merken, dat de gordingen als het ware als secundaire drukringen gaan werken. Door 
een aanzienlijke verhoging van de oppervlaktes van de doorsneden van de verbanden is maar 
een geringe reductie van de doorbuiging mogelijk. 

- model B: de doorbuigingen van de drukring worden fors minder. De invloed van de inklemming 
van de spanten aan de lange zijde blijkt groter te zijn dan de invloed van de inklemming van de 
spanten aan de kopse zijde. Bij een volledige inklemming van de spanten zijn de doorbuigingen 
acceptabel. 

- model C: bij een volledige inklemming is de invloed van de verbanden nihil. 
- model D: bij vergelijking van deze resultaten met de resultaten van model B blijkt de nog maar 

geringe invloed van de drukring. 

5.7 Conclusie 
Wanneer men alleen naar de verplaatsingen kijkt, zijn deze alleen bij de modellen, waarbij de spanten 
zijn ingeklemd, acceptabel. De modellen, waarbij de spanten scharnierend aan de steunberen zijn 
bevestigd, voldoen in geen enkel geval. 
Door een inklemming van de spanten ontstaan zeer grote inklemmingsmomenten, waarop de spanten 
niet zijn gedimensioneerd. De invloed van de drukring en de verbanden wordt bij deze modellen zeer 
klein, zodanig dat ze zelfs overbodig worden. 
In de modellen waarin gordingen aanwezig zijn in de overkapping, worden deze in de langszijde op 
druk belast en aan de kopse zijde op trek. Dit constructieve gedrag zorgt ervoor, dat het verplaatsen 
van de overkapping wordt tegengewerkt. Uit het aantal belaste verbanden blijkt, dat deze daarin ook 
hun rol spelen. 
Er zijn verschillende patronen van verbanden onderzocht, maar de invloed op de verplaatsingen bleef 
gering. Bij deze verschillende patronen is een ongeveer gelijk gedrag waar te nemen. 
Er moet gezocht worden naar een model met een gewijzigde geometrie, waarin de spanten 
scharnierend aan de steunberen zijn bevestigd. De constructieve elementen in dit model zullen zijn; 
drukring, spanten, gordingen en verbanden. 
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6. Variant I 
Bij deze variant wordt een wijziging in de geometrie aangebracht. Dit betreft een wijziging van het 
lange rechte deel van de drukring. Gezien de momentenlijn van de drukring om de z-as is het gunstig 
om de dmkring ir: het midde:: van de lange ziide naar buiten te brengen. Hierdocr wordt het ontstaan 
van momenten om de z-as tegen gegaan. 
Ondanks de wijzigingen in de geometrie van de constructie blijft de gelijkmatig verdeelde belasting 
van 21 k ~ l m '  op de spanten onveranderd. In deze belasting zit de belasting van het dak, het eigen 
gewicht van de elementen en sneeuw verwerkt. Op deze belastingen zijn nog belastingsfactoren van 
1 ,2 voor de permanente belasting en 1,5 voor de sneeuwbelasting van toepassing. 

6.1 Wijziging door knik 
Door het aanbrengen van een knik in het horizontale vlak in het midden van de overkapping is een 
aanzienlijke reductie van de doorbuiging gerealiseerd. De doorbuiging van 2167 mm bij het voorlopige 
ontwerp wordt teruggebracht naar een doorbuiging van 1788 mm. Op de belasting zijn nog 
belastingfactoren van 1,2 en 1,5 van toepassing. Dus de doorbuiging bij de incidentele 
belastingscombinatie zal kleiner zijn. Hieruit blijkt dus, dat een doorbreking van de lange rechte zijde 
door middel van een knik naar buiten grote invloed heeft. 

Figuur 20. Wijziging van het model door een horizontale knik in de overkapping van de lange zijde. 

Het aanbrengen van een knik in de lange rechte zijde heeft een ook positief constructiegedrag tot 
gevolg. De normaalkrachten in de drukring variëren minder, ongeveer 20%. De momenten om beide 
assen van de drukring nemen af; het moment om de y-as reduceert met 15% en het moment om de 
z-as met 10%. De normaalkrachten in de spanten aan de lange zijde nemen toe; de normaalkracht in 
het spant in het midden van de lange zijde zelfs met 350%. De krachten in de gordingen blijven 
ongeveer gelijk. Aan de langszijde worden ze op druk belast en aan de kopse zijde op trek. Wel is het 
aantal belaste verbanden van 030 mm afgenomen. 
Gezien de afname van het aantal belaste verbanden, de reductie van de momenten en een toename 
van de normaalkrachten in de constructieve elementen wordt de belasting meer door druk in de 
constructie opgenomen en afgevoerd. 

6.2 Wijziging door boog 
Wanneer deze knik naar buiten wordt vervangen door een boog in het horizontale vlak, wordt een 
vrijwel gelijk krachtenveld verkregen. De ronde boog zal een grotere reductie van het moment in de 
drukring om de z-as geven, daar de drukring qua vorm de momentenlijn meer volgt. De reductie 
bedraagt 15% ten opzichte van het voorlopige ontwerp. De verticale doorbuiging in het midden van de 
lange zijde is nog iets verder afgenomen tot 1730 mm. 
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Figuur 21. Wijziging van het model door een horizontale boog in de overkapping van de lange zijde. 

Bij de hiervoor vermelde constructies zijn de lengtes van de spanten ongewijzigd gebleven, omdat de 
steunberen ook dezelfde horizontale verplaatsing hebben ondergaan als de drukring. 
Door de steunberen ongewijzigd te laten en de drukring alleen deze geometrieverandering te laten 
ondergaan, worden nog gunstiger resultaten verkregen. De verplaatsingen worden minder, maar het 
krachtenbeeld verandert weinig. Dat de verplaatsingen minder worden is mede het gevolg van de 
kortere lengtes van de spanten in het midden van de lange zijde. Dit resulteert in een nieuwe variant. 
Deze variant wordt hieronder weergegeven. 

Figuur 22. Variant I: dmkring, spanten met scharnierende bevestigingen, gordingen en verbanden 

6.3 Beschouwing en conclusie 
Bij deze variant is een aanzienlijke reductie van de verplaatsingen van de drukring in het midden van 
de lange zijde gerealiseerd; deze is afgenomen tot 1472 mm. Ondanks deze reductie zijn de 
verplaatsingen nog te groot. Ook de optredende momenten in met name de drukring zijn nog fors, 
ondanks een afname van de momenten om de y-as en z-as met circa 25%. Deze resultaten bij elkaar 
vragen om een verdere aanpassing van het ontwerp. 
De drukring wordt bij deze variant in verticale zin niet in hoogte gevarieerd. Gezien de optredende 
momenten in de drukring om de y-as zal het gunstig zijn de drukring bij de lange zijde omhoog te 
brengen en aan de kopse zijde te verlagen. Dit leidt tot een nieuwe variant, variant ll. Bij deze variant 
varieert de drukring zowel in horizontale richting als in verticale richting. 
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7. Variant II 
Bij dit ontwerp is een aanpassing van de drukring aan de momentenlijnen om zowel de y-as als de 
z-as gerealiseerd. De spanten in het midden van de lange zijde zijn korter en lopen steiler omhoog 
dan de spanten aan de kopse zijde, welke langer ar: er: minder steil lopen. 
Ondanks de wijzigingen in de geometrie van de constructie blijft de gelijkmatig verdeelde belasting 
van 21 k ~ l m '  op de spanten onveranderd. In deze belasting zit de belasting van het dak, het eigen 
gewicht van de elementen en sneeuw verwerkt. Op deze belastingen zijn nog belastingsfactoren van 
1,2 voor de permanente belasting en 1,5 voor de sneeuwbelasting van toepassing. 
De doorsnedegrootheden zijn ongewijzigd gebleven om de invloed van de geometrie van de 
constructie op de verplaatsingen duidelijk te kunnen beschouwen. 
In de onderstaande figuren worden achtereenvolgens de plattegrond, het aanzicht van de lange zijde 
en het aanzicht van de kopse zijde weergegeven. 

Figuur 2% Variant II: wijziging van de drukring in horizontale en verticale zin. 

Figuur 23b. Aanzicht van de lange zijde van de overkapping 

Figuur 2 3 .  Aanzicht van de kopse zijde van de overkapping 
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7.1 Het krachtenveld 
In het krachtenveld zijn er een aantal belangrijke verschillen op te merken ten opzichte van de vorige 
variant en modellen. In een van de volgende paragrafen worden de verschillen tussen deze 
ontwerpen naast elkaar gezet. De verhoudingen, vermeldt in de onderstaande beschouwing, gelden 
ten opzichte van het voorlopig ontwerp. 
- De normaalkrachten in de drukring zijn veel constanter; de variatie bedraagt ongeveer 15%. 
- De momenten om de y-as zijn aanzienlijk teruggebracht. In het midden van de lange zijde wordt 

het moment ongeveer 10 keer kleiner en tegengesteld van teken, aan de kopse zijde wordt het 
moment ongeveer 2 keer kleiner en ook tegengesteld van teken. Deze tekenomslag houdt in, dat 
het moment in de lange zijde een verplaatsing omhoog wil realiseren en het moment in de kopse 
zijde een verplaatsing naar beneden. Dit in tegenstelling tot de vorige ontwerpen, waar een 
omgekeerd beeld te zien is. 

- De momenten om de z-as zijn fors minder geworden. Ook het momentenbeeld is enigszins 
gewijzigd. Het grootste verschil is, dat in het midden van de lange zijde zeer kleine momenten 
ontstaan. Dit duidt erop, dat de krachten uit de spanten voornamelijk door druk in de ring worden 
opgenomen. 

- De normaalkrachten in de spanten zijn in dezelfde orde van grote als in variant I ondanks de 
toevoeging van een extra spant in een kwart van de overkapping, dus 4 in totaal. 

- De gordingen worden overal op druk belast en het verloop van de drukkracht in een gordingring is 
vrijwel constant. Er is bijna geen verloop in de normaalkrachten van de lange zijde naar de kopse 
zijde, in tegenstelling tot de vorige ontwerpen, waarbij de gordingen aan de kopse zijde op trek 
werden belast. 

- Veel verbanden hebben geen functie bij een neerwaartse belasting. Als verbanden zijn in alle 
ontwerpen tot nu toe alleen nog maar trekverbanden toegepast. De optredende krachten zijn veel 
lager dan in de ontwerpen met een knik of boog in de lange zijde. 

7.2 De verplaatsingen 
Bij beschouwing van deze variant zijn de volgende zaken ten aanzien van de verplaatsingen op te 
merken: 
- De verplaatsingen van de drukring en de spanten zijn overal neerwaarts gericht. Bij variant I was 

een kleine verplaatsing omhoog te constateren aan de kopse zijde. 
- De verplaatsingen van de spanten zijn neerwaarts in tegenstelling tot variant I met alleen de 

horizontale boog, waarbij de spanten ook opwaarts verplaatsen. De punten van de spanten 
buigen minder ver door dan het midden van de spanten. Hieruit volgt duidelijk de functie van de 
drukring; als een zwevende oplegging van de spanten, dus als een soort ligger op twee 
steunpunten. De neerwaartse verplaatsing van een willekeurige spant lopend van drukring naar 
oplegging bedraagt; -76 mm; -97 mm; -1 11 mm; -90 mm; -51 mm en O mm. 

- De doorbuigingen van de spanten in het midden van de lange zijde zijn zodanig, dat ze 
acceptabel zijn. Dit geldt ook voor de doorbuigingen van de spanten aan de kopse zijde. 

- De verplaatsingen van de spanten aan de kopse zijde zijn groter dan de verplaatsingen aan de 
lange zijde. Het vorige ontwerp vertoonde een tegengesteld beeld wat in tabel 18 naar voren 
komt. 

7.3 Vergelijking van 3 ontwerpen; Voorlopig ontwerp, Variant I en Variant I1 
In de volgende paragrafen zullen de krachten in de verschillende constructieve elementen van de 
verschillende ontwerpen naast elkaar worden gezet. Door deze vergelijking komt het gunstige gedrag 
van variant II duidelijk naar voren. Ook de verplaatsingen van de drukring van de verschillende 
ontwerpen zullen met elkaar worden vergeleken. De drastische reductie van de verplaatsingen van de 
drukring van variant II worden zichtbaar. 
In figuur 24 wordt een bovenaanzicht van variant II weergegeven met daarin aangegeven de nummers 
voor de relevante knopen en constructieve elementen. Deze knoop- en elementnummering gelden 
ook voor de andere varianten. Hierbij moet er wel op gelet worden, dat het voorlopig ontwerp en 
variant I een spant per kwart deel minder hebben. 
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Figuur 24. Weergave van de knoop- en elementnummering. 

7.3.1 Weergave van de krachten 
In de volgende tabellen worden de krachten in de drukring, spanten en gordingen weergegeven voor 
de verschillende ontwerpen. In figuur 24 is de knoop- en elementnummering van variant I I  
weergegeven. Deze zijn voor het voorlopig ontwerp en variant I vrijwel identiek. Een klein verschil 
ontstaat, omdat er bij variant li een extra spant per kwartdeel aanwezig is. Voor de duidelijkheid wordt 
hier nogmaals gemeld, dat de krachten en verplaatsingen in en van de constructie ontstaan onder 
permanente- en sneeuwbelasting. 

Weergave van de krachten in de drukring: 

Tabel 1 1. Weergave van de normaalkrachten (N) in de drukring. 
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Tabel 12. Weergave van de momenten (Nmm) in de drukring om de lokale y-as 11 aan grondvlak. 

Tabel 13. Weergave van de momenten (Nmm) in de drukring om de lokale z-as I op grondvlak. 

Weergave van de normaalkrachten in de spanten: 

.,. . v  1 
Tabel 14. Weergave van de normaalkrachten (N) in de spanten direct verbonden met de drukring. 

. -  I 
Tabel 15. Weergave van de normaalkrachten (N) in de spanten bij de scharnierende bevestiging 
aan de steunbeien. 
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Weergave van de normaalkrachten in de gordingen: 

I 

Tabel 16. Weergave van de normaalkrachten (N) in de gordingen naast de drukring. 

. -- - 7 -  . -  I 
Tabel 17. Weergave van de normaalkrachten (N) in de gordingen naast de opleggingen bij de 
steunberen. 
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Weergave van de normaalkrachten in de ontwerpen door middel van plots: 

Figuur 25a. Weergave van de normaalkrachten (N) in het voorlopig ontwerp. 

Figuur 25b. Weergave van de normaalkrachten (N) in variant I. 

Figuur 25c. Weergave van de normaalkrachten (N) in variant ll. 
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Weergave van de momenten om de lokale y-as in de ontwerpen door middel van plots: 

Figuur 26a. Weergave van de momenten (Nmm) om de y-as /l aan grondvlak in het voorlopig ontwerp. 

Figuur 26b. Weergave van de momenten (Nmrn) om de y-as /l aan grondvlak in variant I 

Figuur 26c. Weergave van de momenten (Nmm) om de y-as /l aan grondvlak in variant II 
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Weergave van de momenten om de lokale z-as in de ontwerpen door middel van plots: 

Figuur 27a. Weergave van de momenten (Nmm) om de z-as i op grondvlak in het voorlopig ontwerp 
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Figuur 27b Weergave van de momenten (Nmm) om de z-as I op grondvlak in vanant I 

Figuur 27c. Weergave van de momenten (Nmm) om de z-as i op grondvlak in variant ll. 
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7.3.2 Weergave van de verplaatsingen 
In de volgende tabellen worden de verplaatsingen van de drukring van de verschillende modellen 
naast elkaar gezet. Bij deze verplaatsingen dient er wel rekening mee gehouden te worden, dat er op 
de belasting nog bela~ting~fact~ren zijn aangebracht van respectievelijk 1,2 en 1,5. Voor de 
knoopnummering van de drukring wordt verwezen naar de omcirkelde getallen in figuur 24. 

knoop u, (mm) u, (mm) u, (mm) u, (mm) u, (mm) u, (mm) u, (mm) u, (mm) u, (mm) 
11 O -633 -2167 O -478 -1472 O -36 -46 
12 -5 -601 -2056 -5 -452 -1398 -7 -39 -54 
13 -1 0 -508 -1739 -7 -377 -1185 -1 5 -44 -76 
14 -1 5 -359 -1258 -5 -261 -858 -24 -49 -113 
15 -22 -1 75 -681 2 -124 -464 -35 -46 -165 
16 -9 -91 -41 4 14 -57 -251 -45 -29 -231 
17 24 -33 -208 37 -2 1 -1 14 -47 -1 8 -262 
18 56 -7 -76 57 -5 -26 -47 -9 -293 
19 68 O -3 1 64 O 4 -46 -3 -31 7 

l20 - - - - -45 O -326 1 
Tabel 18. Weergave van de verplaatsingen van de knooppunten van de drukring. 

7.4 Conclusie en beschouwing 
Uit de hierboven uitgevoerde vergelijkingen tussen de ontwerpen kan de conclusie worden getrokken, 
dat variant I1 de gunstigste resultaten geeft, qua krachten en verplaatsingen. De verplaatsingen zijn nu 
zodanig, dat deze aanvaardbaar zijn. De constructie voldoet aan de doorbuiging onder permanente- 
en sneeuwbelasting, wat nog niet het geval was bij de voorgaande ontwerpen. Daarom is het zinvol 
om de constructieve werking van de overkapping ook onder andere belastingen te bekijken; het gaat 
dan vooral om de windbelasting. 
Om de bijdrage van de verschillende constructieve elementen aan de totale constructie te bekijken, 
wordt in de eigenschappen van de elementen gevarieerd en de verandering van het constructiegedrag 
bekeken. 

7.5 Wijzigingen in de doorsnede grootheden van de constructieve elementen 
Bij deze variant is de drukring in zowel horizontale, als verticale zin gewijzigd (zie figuur 23). De 
wijzigingen zijn zodanig, dat ze de momenten en verplaatsingen aanzienlijk reduceren. Deze reductie 
ten opzichte van de vorige twee ontwerpen is in paragraaf 7.3 weergegeven. 
In deze paragraaf zullen steeds onderdelen van de constructie gewijzigd worden en de invloed 
hiervan op het krachtenveld en de verplaatsingen bekeken worden. Het gaat om het gedrag van de 
constructie, dus niet om absolute waarden. Als referentieconstructie wordt de constructie met 
drukring, spanten, gordingen en trekverbanden (030) genomen. De spanten zijn scharnierend aan de 
steunberen bevestigd. De verbinding tussen de spanten en de drukring is momentvast, de verbinding 
van de verbanden en de gordingen is scharnierend. 
Ondanks de wijzigingen in de constructie blijft de gelijkmatig verdeelde belasting op de spanten 
21 k ~ l m ' .  In deze belasting zit de belasting van het dak, het eigen gewicht van de elementen en 
sneeuw verwerkt. Op deze belastingen zijn nog belastingsfactoren van 1,2 voor de permanente 
belasting en 1,5 voor de sneeuwbelasting van toepassing. 

Drukring, spanten, gordingen en trekverbanden (020): 
De krachten zijn alleen anders in de verbanden. Bij deze constructie zijn de krachten ongeveer de 
helft van de optredende krachten in de verbanden van de referentieconstructie. Dezelfde verbanden 
worden in deze constructie belast. 
De doorbuigingen in het midden van de lange zijde zijn iets kleiner en de doorbuigingen aan de kopse 
zijde zijn iets groter. Men spreekt dan over verschillen van enkele millimeters. Dus de verbanden 
hebben weinig invloed op de doorbuiging. 
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Drukring, spanten en gordingen: 
De krachten in de drukring en de spanten blijven vrijwel ongewijzigd. De drukkrachten in de gordingen 
van de lange zijde zijn iets groter en de drukkrachten aan de kopse zijde iets kleiner. Ook deze 
verschillen zijn nihil. 
Qua doorbuiging zijn de verschillen in de orde van grootte van enkele millimeters. Hieruit volgt ook dat 
de invloed van de verbanden onder deze belasting verwaarloosbaar is. 

Drukring en spanten: 
De krachten in de drukring (normaalkrachten, momenten om de y-as en z-as) zijn bij deze constructie 
aanzienlijk groter. Een negatieve ontwikkeling is de toename van de momenten om beide assen. De 
nomaalkrachten en de momenten om de y-as in de spanten blijven veelal gelijk. De momenten om de 
z-as nemen toe. Dit is te verklaren door het feit, dat de spanten over de hele lengte ongesteund zijn; 
de gordingen zijn namelijk verwijderd. 
De doorbuiging van de spanten aan de lange zijde neemt af, terwijl de doorbuigingen aan de kopse 
zijden fors toenemen. Dit komt, omdat de secundaire drukringen (gevormd door de gordingen) niet 
aanwezig zijn. 

e Drukring (A, I, en I, 2 x > ), spanten, gordingen en trekverbanden: 
Alle krachten in de drukring worden groter. De krachten in de spanten blijven ongeveer gelijk. De 
normaalkrachten in de gordingen nemen aanzienlijk af. Dit is te verklaren uit het feit, dat de zwaardere 
drukring veel meer krachten naar zich toetrekt ten gunste van de gordingen. Een aantal belaste 
verbanden in de referentieconstructie blijft bij deze constructie onbelast. Verder worden de krachten in 
de belaste verbanden fors gereduceerd. Een deel van de constructie wordt dus minder benut door een 
verzwaring van de drukring. 
Door deze verzwaring worden de doorbuigingen in de hele constructie kleiner. Wel neemt de 
doorbuiging in het midden van de spanten toe ten opzichte van de doorbuigingen aan de uiteinden 
van de spanten. De spanten kunnen nu nog meer gezien worden als een ligger op twee steunpunten. 
Aan de ene zijde opgelegd op de steunberen en aan de andere zijde op een zwevende ondersteuning 
in de vorm van een drukring. 
De functie van de gordingen als secundaire drukringen vermindert; de spanten worden halverwege 
minder gesteund door de gordingen. 

Drukring, spanten, gordingen (A, I, en 1,2 x > ) en trekverbanden: 
Alle krachten in de drukring worden kleiner. De krachten aan de top van de spanten nemen af en 
nemen daarna toe tot gelijke grote van de referentieconstructie. Dit komt, doordat nu de gordingen 
meer krachten naar zich toe trekken en daarmee de drukring ontlasten. De normaalkrachten in de 
gordingen worden ongeveer 2 keer groter. De trekkrachten in de verbanden nemen daarentegen af. 
De verkortingen van de gordingen door de normaaldrukkrachten zijn door hun grotere afmetingen 
minder, waardoor de verplaatsingen van de gordingen naar binnen toe kleiner zijn. Doordat de 
gordingen minder beroep doen op de verbanden, nemen de trekkrachten in de verbanden af. 
De verplaatsingen van de uiteinden van de spanten aan de lange zijde nemen toe, terwijl de 
verplaatsingen van de uiteinden van de spanten aan de kopse zijden afnemen. De spanten gaan zich 
minder als liggers op twee steunpunten gedragen. 

Drukring, spanten ( A  2 x > ), gordingen en trekverbanden: 
De krachten in de drukring blijven vrijwel gelijk. Dit geldt ook voor de krachten in de spanten en in de 
gordingen. Wel is er een toename te zien van het aantal belaste verbanden aan de kopse zijde. 
De verplaatsingen van de spanten nemen wel af, al is deze afname gering. Ook gaat de ligger zich 
meer als ligger op twee steunpunten gedragen. 

e Drukring ( stijfheden I, en 1, 2 x < ), spanten, gordingen en trekverbanden: 
De normaalkrachten in de drukring blijven ongeveer gelijk. De optredende momenten om beide assen 
nemen af. De drukkrachten in vrijwel alle gordingen nemen iets toe. De krachten in de spanten blijven 
hetzelfde in tegenstelling tot de krachten in de verbanden, welke toenemen. Dit geldt met name voor 
de verbanden aan de kopse zijde. 
De verplaatsingen van de spanten in het midden van de lange zijde nemen af; de spanten worden 
omhoog gedrukt door de spanten aan de kopse zijde, welke op hun beurt wel meer verplaatsen naar 
beneden. 



Afstudeerproiekt: ontwerp. berekenina en odimaliserina van de overkappina van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 

Drukring, spanten (A, I, en 1, 2 x > ), gordingen en trekverbanden: 
Het krachtenverloop in de drukring blijft vrijwel ongewijzigd. Dit geldt eveneens voor het 
krachtenverloop in de spanten. Wel is er een afname te zien van de drukkrachten in de gordingen. 
Ook de krachten in de verbanden nemen m e i  het geheel genomen af. 
De verplaatsingen van de spanten in het midden van de lange zijde nemen toe, terwijl de 
verplaatsingen van de spanten aan de kopse zijde afnemen. De spanten gedragen zich ook veel 
stijver, wat blijkt uit de doorbuigingen die in het midden van de spanten optreden. De doorbuigingen 
zijn daar maar iets groter dan aan de uiteinden van de spanten. 

7.6 Windbelasting 
Tot nu toe zijn de verschillende modellen en varianten alleen nog maar met één bepaald soort 
belasting onderzocht. Het gaat hier om de permanente belasting en een veranderlijke belasting in de 
vorm van sneeuw. 
Het krachtenveld in de constructie, ontstaan door deze belasting, en de verplaatsingen moeten binnen 
bepaalde grenzen blijven. Als de krachten, c.q. de verplaatsingen in de verschillende ontwerpen onder 
invloed van deze belasting al te groot zijn, is het verder ondenoeken van deze constructie niet zinvol. 
Bij deze variant is het krachtenbeeld gunstig en zijn de verplaatsingen reëel onder invloed van de 
toegepaste belasting. 
Deze nieuwe variant is op basis van de hierboven vermelde belastingsituatie ontstaan. Nu wordt het 
gedrag van de constructie ook onder invloed van een andere belastingssituatie bekeken; wind op de 
lange zijde van de overkapping. 
Nu ontstaat de moeilijkheid; hoe grijpt de wind op de overkapping van de constructie aan. Omdat het 
om een zeer groot dak gaat met een bijzondere vorm, worden hiervoor in de normen geen 
richtwaarden gegeven. Het gedrag van de constructie onder windbelasting kan pas goed bekeken 
worden als er windtunnelproeven gedaan worden. Daar is nu geen sprake van, dus wordt een poging 
gedaan om met de bestaande normen een zo goed mogelijke weergave van het windgedrag op de 
overkapping te verkrijgen. 
Met behulp van de onderstaande formule uit NEN 6702 98.6.1.3 zal de windbelasting op de 
overkapping worden bepaald: 

Wind op de lange zijde van de overkapping zal druk aan de bovenzijde en zuiging aan de onderzijde 
van de overkapping aan loefzijde teweegbrengen en druk aan de onderzijde en zuiging aan de 
bovenzijde van de overkapping aan lijzijde. 
De overkapping wordt in twee stukken verdeeld; de helft van de overkapping aan loefzijde en de 
andere helft aan de lijzijde. De overkapping aan de kopse zijde wordt gelijk behandeld als de 
overkapping van de lange zijde. De overkapping loopt daar wel flauwer, zodat de druk en zuiging 
minder zullen zijn. In figuur 28 wordt de tweedeling van de overkapping weergegeven. 

Figuur 28. Tweedeling van de overkapping onder wind op de lange zijde 

In de norm worden windvormfactoren Ct (= in dit geval Cindex) voor eenzijdig hellende overkappingen 
gegeven. Deze waarden worden voor de duidelijkheid in tabel 19 weergegeven. 
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130" + 1,2 - 1,8 I 
Tabel 19. Windvormfactoren voor eenzijdig hellende overkappingen. 

Deze windvormfactoren zijn ook toegepast op de overkapping. Hoe deze windvormfactoren zijn 
toegepast wordt in figuur 29 weergegeven aan de hand van een dwarsdoorsnede van de overkapping. 

Figuur 29. Toepassing van de windvormfactoren op de overkapping. 

Omdat de helling van alle spanten verschillend is, wordt voor de eenvoud de helling van het spant in 
het midden van de lange zijde als maat genomen. Voor de helling wordt een constante waarde 
aangehouden en voor alle spanten voor één helfl hetzelfde genomen. 
De windvormfactoren zijn voor de spanten aan één helft ook weer gelijk gehouden. Voor de 
windvormfactoren Ct is aan de loefzijde een waarde van 0,8 en voor de lijzijde een waarde van 1,2 
genomen. De waarde van 1,2 staat niet in de tabel, maar is in een eerder stadium bepaald uit een 
overdruk van 0,8 en een zuiging van 0,4 op de overkapping aan de lijzijde. Vanwege het geringe 
verschil tussen 1,2 en 1,4 en de hierboven vermelde veiligheid, die is uitgegaan van de ongunstigste 
spant, is besloten om de uitgevoerde berekeningen als representatief te beschouwen. 
Uitgegaan is van een onbebouwd gebied in de Noordoostpolder; gebied ll. De mogelijkheid blijfl open 
om de ijsbaan overal in de Noordoostpolder te plaatsen. Voor de hoogte van de overkapping wordt 
16,O meter aangehouden, deze waarde geldt voor alle overkappingen. In werkelijkheid is deze alleen 
van toepassing op het spant in het midden van de lange zijde, maar vanwege een onzeker gedrag 
wordt deze ook voor de andere spanten toegepast. Dit tezamen leidt tot een stuwdruk p, van 
1 ,O3 kN/m2. 
Omdat er sprake is van een groot bouwwerk zullen niet op alle plaatsen tegelijk grote windkrachten 
optreden. Daarom is er een Cdim van 0,86 gebruikt. 
Voor de drukvereffeningsfactor C, en voor de vergrotingsfactor +, is een waarde van 1 aangehouden. 
Met bovenstaande formule leidt dit tot een stuwdruk van: 
- aan loefzijde; p,, = 0,71 kN/m2 
- aan lijzijde; p,, = -1 ,O6 kN/m2 
Deze stuwdrukken zijn evenals de sneeuwbelasting omgerekend tot gelijkmatig verdeelde belastingen 
op de spanten. De tussen afstand voor de spanten aan de lange zijde is ongeveer gelijk aan 14,O m. 
Deze waarde is ook gebruikt voor de spanten aan de kopse zijde, wat vlakbij de bevestiging aan de 
steunberen te klein is, maar wat te groot is aan de zijde van de drukring. De windbelasting vlakbij de 
drukring heeft een grotere invloed op de verplaatsingen van de overkapping dan belasting vlakbij de 
opleggingen. De vereenvoudiging is dus gerechtvaardigd. 
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7.6.1 Wind loodrecht op de lange zijde 
Door wind op de lange zijde van de overkapping zal het constructieve gedrag totaal anders zijn dan bij 
alleen maar een neerwaartse belasting. De belasting is niet meer dubbelsymmetrisch, maar enkel 
symmetrisch. 
Bij de beschouwing van de constructie dient er onderscheid gemaakt te worden tussen de lijzijde en 
de loefzijde. 
Eerste wordt de lijzijde onder de loep genomen, waarna vervolgens de loefzijde behandeld zal 
worden. 

- lijzijde: 
In de drukring van het 'rechte' deel is een vrijwel constante trek aanwezig die in de kop afneemt en 
daarbij overgaat in een drukkracht. Een gelijk beeld is te zien bij de gordingen. In de spanten is aan de 
lange zijde trek aanwezig. Aan de kopse zijde worden de spanten belast op druk. In tegenstelling tot 
de al onderzochte belastingssituatie gaan de verbanden nu hun diensten bewijzen. De verbanden 
worden om en om belast, daar ze alleen maar trek op kunnen nemen. Dit geldt met name voor de 
kopse zijde. Voor de lange zijde is een vast patroon van belaste verbanden afwezig. 
De verplaatsingen van de drukring zijn overal omhoog gericht. De grootste verplaatsing vindt plaats in 
het midden van de lange zijde en bedraagt 940 mm. Daar zijn de verplaatsingen van de drukring 
groter dan de verplaatsingen van de spanten. Dit geldt niet voor de spanten aan de kopse zijde, die in 
het midden meer omhoog verplaatsen dan de uiteinden verbonden met de drukring. 
- loefzijde 
In de drukring van het 'rechte' deel is een vrijwel constante druk aanwezig die in de kop afneemt en 
daarbij overgaat in een trekkracht. Een gelijk beeld is te zien bij de gordingen. In de spanten is overal 
druk aanwezig. In tegenstelling tot de al onderzochte belastingsituatie gaan de verbanden nu hun 
diensten bewijzen. De verbanden worden in de kopse zijde om en om belast, daar ze alleen maar trek 
op kunnen nemen. Voor de langszijde is geen vast patroon aanwezig. 
De verplaatsingen van de drukring zijn overal omlaag gericht. De grootste verplaatsing vindt plaats in 
het midden van de lange zijde en bedraagt 1088 mm. Daar zijn de verplaatsingen van de drukring 
groter dan de verplaatsingen van de spanten. Dit geldt niet voor de spanten aan de kopse zijde, die in 
het midden van de spanten meer omlaag verplaatsen dan de uiteinden verbonden met de drukring. 

Bij de genoemde verplaatsingen dient er wel op gelet te worden, dat deze optreden onder een 
belasting inclusief belastingsfactoren van respectievelijk 1,2 en 0,9 voor de permanente belasting en 
1,5 voor de windbelasting. Voor het bepalen van de doorbuigingen zijn de belastingsfactoren eigenlijk 
1,O. Ook is uitgegaan van de ongunstigste spant als geldend voor alle overige spanten. Ondanks dit 
kan de conclusie worden getrokken, dat de verplaatsingen van de overkapping onder windbelasting 
groter zullen zijn dan de verplaatsingen onder sneeuwbelasting. Dit komt vooral, omdat de 
windbelasting niet symmetrisch is en niet overal neerwaarts gericht is. Dit levert dan ook trekkrachten 
in de drukring op. 

De constructie is onderzocht op windbelasting, waarbij in het ene geval de windwrijving wel is 
meegenomen en in het andere geval niet. Bij vergelijking van de uitkomsten kan de conclusie worden 
getrokken, dat het vywel geen verschil oplevert. Dit geldt alleen voor wind loodrecht op de lange zijde. 
De wind gaat hoofdzakelijk evenwijdig aan de golfrichting van de dakplaten en ondervindt dan weinig 
weerstand. 

7.7 Voor- en nadelen van de overkapping 
Een overkapping moet aan verschillende eisen voldoen; functionele eisen, bouwfysische eisen en 
constructieve eisen. Hierna wordt een opsomming gegeven van de voor- en nadelen van de 
constructie ten aanzien van de verschillende eisen. 
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Voordelen: 
Door het fors verhogen van de overkapping aan de lange zijde is een gunstiger krachtenwerking 
verkregen De momenten zijn nu niet groot meer. 
Omdat de overkapping aan de lange zijde het hoogst is, wordt veel daglicht op de baan toegelaten. 
Daardoor kan het publiek op de tribunes de schaatsers aan de overzijde goed zien. 
Het regenwater op de overkapping loopt alleen naar de buitenzijde af. Er is een goot onder de 
dakrand aan de buitenzijde nodig. 
Het condenswater dat eventueel aan de onderzijde van het dak kan ontstaan, kan maar naar één 
zijde afvloeien en wel naar de buitenzijde. 
Sneeuw op de overkapping kan ook maar naar één zijde afglijden, namelijk de buitenzijde. 

Nadelen: 
Doordat de spanten aan de lange zijden het hoogst zijn en daar de overkapping het smalst is, kan 
er veel zonlicht op de baan komen. Dit is zeer nadelig voor de koellast. 
In het midden van de lange zijde is de overkapping het hoogst. Op die plaats is de overkapping ook 
het smalst. Deze twee punten zorgen ervoor, dat de ijsbaan aan de lange zijde minder goed is 
beschermd tegen weersinvloeden. 



Afstudeerproiekt: ontwer~. berekenina en ootirnaliserina van de overka~pina van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 

8. Variant l11 
Vanwege de gunstige resultaten die volgen uit variant II, is een poging gedaan om dit krachtenspel 
nog verder te optimaliseren. De optredende momenten bij variant II zijn al veel lager dan bij het 
voorlopig ontwerp en in het grootste deel van de elementen is druk aanwezig. Om deze momenten 
nog verder te reduceren en de permanente- en sneeuwbelastingen alleen door druk in de constructie 
te laten op nemen, zal dit model met het programma TENT worden onderzocht. 
TENT is een programma, waarin de geometrie van de constructie automatisch kan worden 
gegenereerd onder invloed van de erop werkende belasting. In iedere knoop van de constructie wordt 
knoopevenwicht gerealiseerd en in de staven is dan alleen trek aanwezig. Door deze ontstane 
constructie onder trek om te keren, wordt een constructie onder druk verkregen. In de hiema volgende 
paragrafen is uiteen gezet op welke wijze dit is gedaan en wat voor resultaten er met deze exercitie 
zijn verkregen. 

8.1 Bouwen van het model 
Om de geometrie van het model te laten genereren onder invloed van de aanwezige belasting, zijn 
een aantal vaste punten nodig. Deze vaste punten zijn de verbindingen van de spanten aan de 
steunberen; het gaat hierbij om 36 verbindingen. De punten komen overeen met de punten van 
variant ll. 
Verder zijn alleen de relaties van de constructieve elementen ten opzichte van elkaar bekend. Het 
gaat hierbij om de volgende elementen; drukring, spanten en gordingen. Een element loopt in dit geval 
van knoop naar knoop. Voor elk element moet een bepaalde krachtdichtheid q worden aangegeven. 
De krachtdichtheid wordt gedefinieerd door de kracht S in het element te delen door de elementlengte 
I: q = S ll. Een hoge krachtdichtheid houdt in, dat er een grote kracht in een kleine staaflengte wordt 
gerealiseerd. Om de berekening te starten is uitgegaan van een krachtdichtheid van q = 1 voor alle 
elementen. 
Op de knopen kan de belasting worden aangebracht die op2de constructie werkt. De belasting bestaat 
uit permanente belasting en sneeuwbelasting van 1,5 kN/m , inclusief belastingsfactoren van 1,2 voor 
de permanente belasting en 1 ,S voor de sneeuwbelasting. Omdat het hier gaat om een optimalisatie 
van de krachten en momenten, moeten de belastingen vermenigvuldigd zijn met deze 
belastingsfactoren. Om de grootte van deze beladingen te bepalen is uitgegaan van de geometrie van 
variant ll. Door de belasting van en op dat deel van het dakoppervlak, welke op een bepaalde knoop 
werkt, te bepalen, wordt de totale puntlast op de knoop verkregen. 
Het ingevoerde model bestaat nu uit een aantal vaste punten, de relaties van de verschillende 
elementen ten opzichte van elkaar en de belastingen op de knopen. De geometrie van de constructie 
kan bepaald worden. 

8.2 Bepalen van de geometrie 
Na het invoeren van de voorgaande gegevens kan de berekening worden gestart en de geometrie 
worden bepaald. Dit is een proces, waarbij er voor elke knoop krachtenevenwicht wordt verkregen. In 
elk element is een trekkracht aanwezig. 
Na de berekening kunnen de plaatsen van de knopen worden opgevraagd en kan men de geometrie 
door AUTOCAD laten tekenen. Door het ontstane model op z'n kop te laten tekenen, wordt een beeld 
van de overkapping van de constructie verkregen. 
Bij een krachtdichtheid van de elementen van 1 wordt een 'overkapping' berekend, die niet voldoet 
aan de aan de ijsbaan gestelde functionele eisen. De overkapping is te smal aan de lange zijde en in 
de bochten wordt ook een groot deel van het binnengebied overdekt. De hoogte van de overkapping 
is gelijk een flatgebouw. 
Om wel aan de functionele eisen te voldoen, moeten de krachtdichtheden van de elementen 
aangepast worden. Omdat de overkapping aan de kopse zijde nog een groot deel van het 
binnengebied overdekt, worden daar de krachtdichtheden van de spanten vergroot tot 25. De spanten 
moeten ook gebogen worden. Dit wordt gerealiseerd, door aan de drukring een hogere 
krachtdichtheid toe te kennen dan aan de gordingen. De krachtdichtheid van de drukring wordt 100 en 
die van de gordingen 5. Vervolgens wordt de berekening opnieuw uitgevoerd. 
Door bovenvermelde aanpassingen is de hoogte van de overkapping wel aanzienlijk gereduceerd en 
lopen de spanten gebogen, maar het binnengebied heef? nog een te bolle vorm; de overkapping is te 
breed aan de kopse zijde en te smal aan de lange zijde. Ondanks de aanzienlijke reductie van de 
hoogte van de overkapping is deze nog veel te hoog. 
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Om de hoogte van de overkapping nog verder te verlagen zonder aanpassing van het binnengebied, 
moeten de krachtdichtheden van de elementen met een zelfde factor vergroot worden. Om de 
overkapping meer de baan te laten volgen, is een verbreding aan de lange zijde en een versmalling 
aan de kopse zijde nodig. Dit wordt gerealiseerd door de waarden voor de krachtdichtheden van de 
drukring aan de kopse zijde te verhogen ten opzichte van de krachtdichtheden van de drukring aan de 
lange zijde. Maar alleen deze aanpassing is niet voldoende. Ook is het noodzakelijk te variëren in de 
krachtdichtheden van de spanten. Deze moeten aan de kopse zijden fors groter worden dan aan de 
lange zijden. Door deze laatste aanpassing zal de drukring ook niet meer horizontaal lopen. Aan de 
kopse zijde wordt de drukring door vergroting van de krachtdichtheden van de spanten naar beneden 
getrokken. In figuur 30 ziet men het resultaat van bovenvermelde aanpassingen. 

Figuur 

Aan de hand van de getoonde geometrie kan de conclusie getrokken worden, dat de hoogte van de 
overkapping voldoet aan de functionele eisen. De vorm van het open binnengebied heeft ook meer de 
vorm van een ellips gekregen. Alleen de overgangen in de krachtdichtheden van de elementen in de 
drukring en in de spanten zijn nog groot, wat leidt tot abrupte wijzigingen in de geometrie van de 
overkapping. Een knik in de overkapping treedt op bij de wijziging van de krachtdichtheden van de 
spanten. Om een vloeiender vorm voor de overkapping te krijgen is ook een vloeiender overgang van 
de krachtdichtheden nodig. Dit geldt voor alle constructieve elementen. 
De juiste geometrie is verkregen langs een weg van 'trial and error'. De waarden die uiteindelijk zijn 
aangehouden voor de krachtdichtheden van de elementen zijn in tabel 20 weergegeven. De waarden 
beginnen in het midden van de lange zijde en lopen zo door naar de kopse zijde. 

m "  - v -  I 
Tabel 20. Weergave van de krachtdichtheden voor de constructieve elementen. 
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Bij deze geometrie is nu opnieuw de belasting bepaald waarbij is uitgegaan van de verkregen 
geometrie. Door deze nieuwe belasting op de verkregen geometrie te plaatsen, wordt een 
nauwkeuriger resultaat verkregen. De nu berekende geometrie voor de overkapping komt vrijwel 
overeen met de geometrie onder de oude belasting. Hieruit is de conclusie getrokken, dat er een 
voldoende nauwkeurig resultaat is verkregen en variant III tot stand is gekomen. 
In de navolgende figuren wordt een overzicht van variant III gegeven. 

Figuur 31a. Variant III: Isometrie. 

Figuur 31 b. Bovenaanzicht van de overkapping 

Figuur 31c. Aanzicht van de lange zijde van de overkapping. 

Figuur 31d. Aanzicht van de kopse zijde van de overkapping. 
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8.3 Onderzoeken met ANSYS 
De, met het programma TENT bepaalde, geometrie voor de overkapping van de ijsbaan wordt 
onderzocht met het Eindige Elementenprogramma ANSYS. De vervormde toestand uit TENT wordt 
als uitgangspunt genomen voor de berekening van de constructie in ANSYS. 
De knooppunten en elementen kunnen ingevoerd worden. In de constructie in TENT is alleen trek 
aanwezig. Wordt de constructie omgekeerd, dan zal er hoofdzakelijk druk in de constructie ontstaan. 
Momenten ontstaan, omdat de vervormde toestand in TENT als onvervormde beginsituatie voor de 
berekening van de constructie in ANSYS geldt. Daarom zullen aan de constructieve elementen 
dezelfde eigenschappen worden toegekend als in de vorige varianten. 
Na het invoeren van de knopen en elementen wordt de belasting aangebracht, welke gelijk is aan de 
belasting gebruikt in het programma TENT. 
De berekende krachten en momenten zijn zeer regelmatig wat in $8.3.1 naar voren zal komen. Daar 
de belasting hoofdzakelijk door druk wordt opgenomen, zijn vooral de optredende momenten in de 
spanten klein. Ook de neerwaartse verplaatsing van de drukring is zeer gelijkmatig en zal in $8.3.2 
behandeld worden. 

8.3.1 Het krachtenbeeld 
De krachten en momenten zullen aan de hand van de verschillende constructieve elementen 
behandeld worden. 
Bij deze beschouwing zal een vergelijking worden gemaakt met de optredende krachten en momenten 
in vanant ll. Hierbij dient er op gelet te worden, dat bij variant II de belasting is aangebracht als een 
gelijkmatig verdeelde belasting op de spanten. Ook zijn in deze constructie verbanden toegepast, in 
tegenstelling tot variant 111. 
Aan het einde van deze paragraaf worden de plots van de normaalkrachten, de momenten om de y-as 
en z-as weergegeven. 

De drukring: 
- Over het grootste deel van de lange zijde is de normaalkracht constant. Aan de kopse zijde vindt 

er een afname plaats van 23%. Bij vanant II zijn de normaalkrachten in de drukring aan de kopse 
zijde het grootst. De grootte van de krachten maakt elkaar weinig. 

- De negatieve momenten om de y-as vertonen een heel gelijkmatig beeld. In het midden van de 
lange zijde is het moment het grootst. In het lange rechte deel vindt er een afname plaats van 9% 
welke toeneemt tot 39% halverwege de kopse zijde, waama het moment in het midden van de 
kopse zijde weer toeneemt tot een grootte van 78% van het moment in het midden van de lange 
zijde. Dit in tegenstelling tot de momenten bij variant II, die een factor 1,5 groter zijn en ook van 
teken wisselen. - De momenten om de z-as vertonen een constant beeld voor de lange zijde, ze zijn daar positief. 
Aan de kopse zijde vindt er een omslag van teken plaats, waarna het moment negatief wordt en 
zeer snel toeneemt tot het midden van de kopse zijde. Bij variant II komen in het midden van de 
lange zijde negatieve momenten voor, die overgaan in positieve momenten en in de bocht weer 
van teken wisselen. Alleen aan de kopse zijde komen de momenten goed overeen. 

De spanten: - De normaalkrachten zijn in de helft van de spanten groter. Het gaat hierbij om de spanten in het 
midden van de lange zijde en de spanten aan de kopse zijde. Aan de lange zijde zijn de krachten 
lager dan aan de kopse zijde. De overgang vindt geleidelijk plaats, in tegenstelling tot variant II, 
waarbij er een scherpe overgang in de grootte van de normaalkrachten plaatsvindt. - De momenten om de y-as zijn in de spanten aan de lange zijde een factor 7 kleiner. Deze factor 
neemt aan de kopse zijde geleidelijk af tot 3. 

- De momenten om de z-as variëren van teken maar zijn over het geheel genomen een factor 2 a 3 
kleiner. 

De qordinaen: 
- Het gedrag van de drukkrachten in de gordingen is heel verschillend. In de secundaire drukringen 

net naast de drukring neemt de kracht naar de kopse zijde toe af. De kracht in de middelste 
secundaire ring blijft constant. In de secundaire drukringen nabij de steunberen nemen de 
krachten naar de kopse zijde toe. Bij variant I1 is een veel constanter gedrag waar te nemen. 



Afstudeerproiek-i: ontwerp. berekenina en o~timaliserinq van de overkappina van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 

Figuur 32a. Variant III: weergave van de normaalkrachten (N) 

Figuur 32b. Variant III: weergave van de momenten (Nmm) om de y-as l/ aan grondvlak. 

Figuur 32c. Variant III: weergave van de momenten (Nmm) om de z-as I op grondvlak. 
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8.3.2 De verplaatsingen 
Zoals al eerder is vermeld, is de geometrie bepaald met TENT. Deze ve~omide toestand is ingevoerd 
in ANSYS en belast. Nu vindt er onder deze belasting een verkorting van de staven plaats. Uit de 
vorige paragraaf blijkt, dat de belasting gelijkmatig wordt afgedragen. Dit houdt in, dat de verkortingen 
van de staven ook gelijkmatig over de constructie plaatsvinden. Dit klopt als men kijkt naar de 
verplaatsingen van de drukring die worden weergegeven in tabel 21. Het verschil van de verplaatsing 
van de drukring in het midden van de lange zijde ten opzichte van de verplaatsing in het midden van 
de kopse zijde is klein. Voor de knoopnummering van de drukring wordt verwezen naar de omcirkelde 
getallen in figuur 24. 

Tabel 21. Weergave van de verplaatsing van de drukring 

8.4 Vergelijking TENT met ANSYS 
Hiewoor is al vermeld dat de vervormde toestand uit TENT geldt als onvervormde geometrie bij de 
berekening van de constructie in ANSYS. Maar in hoeverre dit is gerechtvaardigd zal worden bekeken 
aan de hand van de vergelijking van de krachtdichtheden van de spanten en de drukring aan de 
kopse zijde ten opzichte van de krachtdichtheden in het midden van de lange zijde. De uitkomsten van 
de vergelijkingen moeten voor zowel ANSYS als TENT overeenkomen. Voor de waarden van de 
krachtdichtheden van TENT wordt verwezen naar tabel 20. Voor de elementnummering van de 
drukring wordt verwezen naar figuur 24. 

Berekeninq van de krachtdichtheden in ANSYS 
Midden lange zijde: 

spant 1 q, = S / I = -0,25.103 / 4,70 = 54 
drukring11 3 q2=S/ I=-0,77~104110,70=723 

Kopse zijde: 
spant 10 q 3 = S / I = - ~ , 3 1 ~ 1 0 4 / 5 , 0 5 = 6 0 9  
drukring 19 q4 = S / I = -0,59.1 o4 1 4,73 = 1251 

De verhoudingen van de krachtdichtheden aan de lange zijde ten opzichte van de kopse zijde worden 
hiermee: 

Spant: 
ANSYS 3 q, l q3 z54 / 609 = 0,09 
TENT 3 49 I650 = 0,08 
Drukring: 
ANSYS q2 l q4 =723 / 1251 = 0,6 
TENT =3 701 /1104=0.6 

Op basis van deze verhouding kan de conclusie worden getrokken, dat de bovenstaande aanname 
gerechtvaardigd is. 
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8.5 Voor- en nadelen van de overkapping 
Een overkapping moet aan verschillende eisen voldoen; functionele eisen, bouwfysische eisen en 
constructieve eisen. Hierna wordt een opsomming gegeven van de voor- en nadelen van de 
constructie ten aanzien van de verschillende eisen. 

Voordelen: 
In het midden van de lange zijde is de overkapping het hoogst. Op die plaats buigt het spant aan 
het einde weer naar beneden terug, zodat er als het ware een tunnel ontstaat. Er wordt nu meer 
bescherming tegen weersinvloeden verkregen. 
De constructie wordt hoofdzakelijk op druk belast en daarmee zijn de optredende momenten niet 
groot. De belasting wordt dus hoofdzakelijk door druk afgevoerd naar de fundatie. 
Doordat de spanten aan de lange zijden aan de uiteinden verbonden met de drukring weer terug 
buigen, komt er minder zonlicht op de baan, wat voordelig is voor de koellast. 

Nadelen: 
Minder zonlicht op de baan houdt ook in, dat er minder licht op de baan valt. Daardoor kan het 
publiek op de tribunes de schaatsers aan de overzijde minder goed zien. 
Het opnemen van de belasting door hoofdzakelijk druk in de constructie wordt maar bij één type 
belasting gerealiseerd, namelijk permanente- en sneeuwbelasting. Bij alle andere 
belastingscombinaties geldt deze gunstige afdracht van de belasting niet meer. 
Het regenwater op de overkapping loopt zowel naar de buitenzijde als naar het binnengebied af. 
Een goot aan de drukring is nodig om doordrenking van het middengebied te voorkomen. Deze 
goot met eventueel water zorgt voor extra belasting op de ongunstigste plaats. 
Het condenswater dat eventueel aan de onderzijde van het dak kan ontstaan, zal naar twee kanten 
worden afgevoerd. Het condenswater dat in de richting van de drukring afvloeit, zal daar op de één 
of andere manier opgevangen moeten worden. 
Sneeuw op de overkapping kan ook weer naar twee zijden afglijden. Naar de buitenzijde is dit niet 
erg, maar naar de binnenzijde zal deze sneeuw in de goot blijven hangen en voor een extra 
belasting zorgen. Blijft de sneeuw niet hangen, dan wordt de sneeuw op een groot deel van het 
dak naar het binnengebied afgevoerd, wat bij smelten tot een drassig binnengebied leidt. 

8.6 Conclusie 
Gezien de voor- en nadelen wegen een aantal nadelen zeer zwaar; de afvoer van het regenwater en 
sneeuw richting binnengebied, waarbij de regen eventueel nog door een goot opgevangen kan 
worden. Vooral de extra belastingen die hierdoor kunnen ontstaan, zijn niet wenselijk. Deze nadelen 
heeft variant II niet, waarbij zowel sneeuw als regen naar buiten afgevoerd worden. 
Eerder is al vermeld, dat de geometrie in TENT geoptimaliseerd is. Dit is gebeurd door de belasting, 
die in eerste instantie afgeleid was van variant II, te bepalen met de geometrie uit TENT. Alleen is het 
nog de vraag of de overkapping bij een zeer nauwkeurige bepaling van de belasting veel verandert. 
Voor een nauwkeurige bepaling van de permanente belasting per knoop is de belasting per 
strekkende meter van de constructieve elementen bepaald. Door nu de belasting van en op de 
constructieve elementen per knoop te bepalen, wordt een nauwkeurige belasting verkregen. Met het 
programma TENT wordt opnieuw de geometrie berekend. Het bovenaanzicht van deze overkapping is 
vrijwel hetzelfde, zo niet identiek aan variant III. Alleen de doorsneden zijn niet helemaal hetzelfde. De 
overkapping van de nieuwe geometrie is iets hoger dan van variant III. 
Om de doorsneden zoveel mogelijk samen te laten vallen met variant III, zijn de krachtdichtheden van 
de elementen met een gelijk percentage verhoogd, waarna de geometrie opnieuw is gegenereerd. Het 
maximale verschil in hoogte ( ook nu wordt een identiek bovenaanzicht verkregen) bedraagt nu nog 
slechts 7%. Het gaat hierbij om het spant in het midden van de lange zijde recht boven de ijsbaan. De 
drukring bevindt zich vrijwel op dezelfde plaats als in variant III. Door het gelijk blijven van het 
bovenaanzicht zal de belasting niet wijzigen, zodat deze niet opnieuw hoeft te worden bepaald. 
Op basis van bovenstaand onderzoek wordt geconcludeerd, dat de geometrie van variant III 
voldoende nauwkeurig is voor verder onderzoek. Dit verdere onderroek betreft het ontwikkelen van 
een nieuw variant, waarbij de gunstige krachtwerkingen door de geometrie van variant III worden 
meegenomen. 
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9. Variant IV 
Zoals aan het einde van hoofdstuk 8 is vermeld, is variant IV voortgekomen uit een combinatie van 
variant II en III. Door het samenvoegen van de positieve punten van beide varianten is variant IV 
ontstaan. De voordelen van beide varianten zijn in de vorige hoofdstukken al vermeld. Nu moet 
worden gekeken of de verplaatsingen van deze nieuwe variant acceptabel zijn onder invloed van de 
verschillende belastingsoorten. Als dit het geval is, kan deze constructie verder uitgezocht worden qua 
spanningen, excentriciteiten, stabiliteit etc. In de volgende figuren wordt de geometrie van deze 
variant weergeven. 

Figuur 3%. Variant IV: Isometrie. 

Figuur 33b. Bovenaanzicht van de overkapping. 
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Figuur 3 3 .  Aanzicht van de lange zijde van de overkapping. 

Figuur 33d. Aanzicht van de kopse zijde van de overkapping 

9.1 Het krachtenbeeld 
De hieronder te beschouwen krachten in de constructie zijn ontstaan onder permanente- en 
sneeuwbelasting. De permanente belasting is niet, zoals in het voorgaande onderzoek, als een 
gelijkmatig verdeelde belasting per oppetvlak genomen, maar bepaald uit de belasting per strekkende 
meter van elk constructief element. 
Het eigen gewicht van de elementen bestaat uit de randstaven en wandstaven van de ruimtelijke 
vakwerken. Uitgegaan is van de vakwerken, waarmee ook de doorsnede grootheden zijn bepaald. In 
tabel 22 worden de eigen gewichten van de ruimtelijk vakwerken weergegeven. 

gording 
spant 1,6 
drukring 5,5 

Tabel 22. Weergave van de eigen gewichten van de ruimtelijke vakwerken. 

Voor het gewicht van de aluminium dakplaten en de installaties is 0,2 + 0,1 = 0,3 kN/m2 genomen. De 
sneeuwbelasting blijft 0,5 kN/m2. 
Omdat de belasting op de gordingen aanwezig is en de gordingen rusten op de spanten, is de 
belasting als een puntlast op de knopen van de spanten aangebracht; daar waar de gordingen op de 
spanten rusten. In deze puntlasten zit het eigen gewicht van de elementen, de dakplaten, de 
installaties en de sneeuwbelasting verwerkt. Het voordeel van het aanbrengen van deze belasting 
door middel van puntlasten loodrecht naar beneden is, dat het eigengewicht en de sneeuwbelasting 
ook altijd loodrecht naar beneden werken. 
Het krachtenbeeld wordt aan de hand van de verschillende elementen behandeld en vergeleken met 
het krachtenbeeld van variant III. 

De drukring: 
- Over het grootste deel van de lange zijde zijn de normaalkrachten constant. Aan de kopse zijde 

vindt er een afname plaats van 24%. ~i is ook het geval bij variant III. De grootte van de-krachten 
maakt elkaar weinig. 
In het midden van de lange zijde is het moment om de y-as positief in tegenstelling tot variant III 
waar deze negatief is. Halverwege de lange zijde slaat het moment om en neemt daarna 
gelijkmatig toe naar een maximum aan de kopse zijde. Aan de kopse zijde zijn de momenten 
gelijk van teken, alleen bij variant IV een factor 3 groter. 
Dit in tegenstelling tot de momenten in het midden van de lange zijde, waar ze tegengesteld van 
teken zijn. Nu is het moment bij variant III een factor 2 groter. 
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- De momenten om de z-as zijn het kleinst aan de lange zijde. Het maximum moment bevindt zich 
net naast de kop van de kopse zijde en is aan de kopse zijde ook negatief, evenals variant 111. 

De spanten: 
- De normaalkrachten zijn het kleinst in de spanten aan de lange zijde en nemen daarna naar de 

kopse zijde gelijkmatig toe. Aan de lange zijde zijn ze een factor 1,5 a 2 kleiner. Naar de kopse 
zijde neemt dit verschil af, totdat ze aan de kopse zijde vrijwel gelijk zijn. 

- De momenten om de y-as zijn in de spanten aan de lange zijde een factor 10 groter. Dit komt, 
omdat op deze plaats de vorm van het spant totaal anders is. Deze factor neemt aan de kopse 
zijde geleidelijk af tot 3. 

- De momenten om de z-as variëren sterk, maar wijken in orde van grootte niet veel van elkaar af. 

De aordin~en: 
- Het gedrag van de drukkrachten in de gordingen is heel verschillend. In de secundaire drukringen 

net naast de drukring neemt de kracht naar de kopse zijde af. De kracht in de middelste 
secundaire ring blijft constant. In de secundaire drukringen nabij de steunberen is dat ook het 
geval. De gesommeerde krachten in de gordingen zijn ongeveer 25% groter dan in variant III. 

9.2 De verplaatsingen 
Bij beschouwing van deze variant zijn de volgende zaken ten aanzien van de verplaatsingen op te 
merken: 
- De verplaatsingen van de drukring en de spanten zijn overal neerwaarts gericht. 
- De doorbuigingen van de spanten in het midden van de lange zijde zijn zodanig, dat ze 

acceptabel zijn. Dit geldt ook voor de doorbuigingen van de spanten aan de kopse zijde. 
- De verplaatsingen van de spanten aan de kopse zijde zijn groter dan de verplaatsingen van de 

spanten aan de lange zijde. Dit verschil is wel klein, ongeveer 20%. 

9.3 Vergelijking van 3 ontwerpen; Variant II, Variant III en Variant IV 
In de volgende paragrafen zullen de krachten in de verschillende constructieve elementen van de 
verschillende ontwerpen naast elkaar worden gezet. Bij deze vergelijking zijn voor de varianten II en III 
de belastingen op nieuw bepaald. Dit is op dezelfde wijze gebeurd als de bepaling van de belasting op 
variant IV. Hierdoor kunnen er verschillen ontstaan tussen deze resultaten en de al eerder 
weergegeven resultaten onder een meer globale belasting. 
De constructie is in alle gevallen opgebouwd uit een drukring, spanten, gordingen en trekverbanden 
met een doorsnede van 30 mm. De bevestigingen tussen de elementen onderling en aan de 
steunberen is ongewijzigd gebleven. Voor de elementnummering wordt verwezen naar figuur 24. 

9.3.1 Weergave van de krachten 

Weergave van de krachten in de drukring: 

-abel 23. Weergave van de normaalkrachten (N) in de drukring. 
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Weergave van de normaalkrachten in de spanten: 

U "  

aan de steunberen. 



Afstudeemroiekt: ontwerp, berekenina en optimaliserina van de overkappina van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 

Weergave van de normaalkrachten in de gordingen: 

115 -4,O.l O" -8,5.105 -6,g.l 03 
125 -4,o.l o5 -8,4.105 -7,o.l o3 
135 -4,o.l o5 -8,2.105 -7,1.105 
145 -4,o.l 0' -7,8.105 -7,2.105 
155 -3,8.105 -7,o.l o5 -6,g.l o5 
165 -3,4.1 o5 -5,g.l o5 -6,l .lo5 
175 -3,0.105 -4,4.105 -4,8.105 
185 -2,8.105 -3,5.105 -3,g.l o3 
195 -2,7.1 o3 -2,8-10' -3,g.l o3 

Tabel 28. Weergave van de normaalkrachten (N) in de gordingen naast de drukring. 

118 -1 ,0.lo3 -1 ,0.1 o5 -1 ,4-105 
128 -1 ,l .l o3 -1,1.105 -1 ,4.105 
138 -1 ,2-1 o3 -1,3.1 o5 -1 ,5.103 
148 -1,2.1 o5 -1,5.1 0' -1,6.1 o5 
158 -1 ,2.1 0' -1,6.1 o3 -1 , 5 4 0 ~  
168 -1 ,2.105 -2,3.1 o5 -1,401 0' 
178 -1 ,2.1 0' -2,6.1 o3 -1,3.1 o5 
188 -1 ,2.1 o5 -2,8.1 O3 -1,4-10' 
198 -1 ,2.1 o3 -2,9-1 o5 -1,3.1 0' 

Tabel 29. Weergave van de normaalkrachten (N) in de gordingen naast de opleggingen bij de 
steunberen. 

9.3.2 Weergave van de verplaatsingen 
In de volgende tabel worden de verplaatsingen van de drukring van deze drie varianten naast elkaar 
gezet. Bij deze verplaatsingen dient er wel rekening meegehouden te worden, dat er op de belasting 
nog belastingsfactoren zijn aangebracht van respectievelijk 1,2 voor de permanente belasting en 1,5 
voor de sneeuwbelasting. Voor de knoopnummering wordt verwezen naar de omcirkelde getallen in 
figuur 24. 

knoop u, (mm) u, (mm) u, (mm) u, (mm) u, (mm) u, (mm) u, (mm) u, (mm) u, (mm) 
11 O -75 -147 O -1 57 -591 O -124 -409 
12 -6 -73 -147 -8 -1 52 -582 -9 -123 -416 
13 -1 1 -67 -1 46 -1 5 -1 38 -555 -1 8 -118 -431 
14 -1 5 -57 -1 45 -21 -117 -51 3 -27 -109 -450 
15 -1 7 -42 -1 46 -22 -88 -458 -35 -91 -471 
16 -1 8 -2 1 -1 50 -21 -59 -404 -42 -65 -488 
17 -1 7 -1 3 -1 55 -1 5 -33 -355 -45 -32 -502 
18 -16 -6 -1 63 -8 -1 4 -320 -43 -10 -51 1 
19 -1 5 -3 -1 70 - 1 -4 -295 -40 -3 -515 
20 -1 5 O -1 74 2 O -286 -40 O -516 

Tabel 30. Weergave van de verplaatsingen van de knooppunten van de drukring. 
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9.4 Voor- en nadelen 
Een overkapping moet aan verschillende eisen voldoen; functionele eisen, bouwfysische eisen en 
constructieve eisen. Hiema wordt een opsomming gegeven van de voor- en nadelen van de 
constructie ten aanzien van de verschillende eisen. 

Voordelen: 
Het regenwater op de overkapping loopt naar de buitenzijde af. Er is alleen een goot bij de dakrand 
aan de buitenzijde wenselijk. Extra belasting door het water zoals bij variant III wordt voorkomen. 
In het midden van de lange zijde is de overkapping het hoogst. Omdat de overkapping op die 
plaats niet naar beneden wordt gebracht, wordt zoveel mogelijk licht op de baan toegelaten. 
Daardoor kan het publiek op de tribunes de schaatsers aan de overzijde goed zien. 
Het condens water dat eventueel aan de onderzijde van het dak kan ontstaan, zal naar één kant 
afvloeien. 
Sneeuw op de overkapping kan maar naar één zijde afglijden, namelijk naar de buitenzijde. Omdat 
er geen goot onder de dakrand nabij de drukring nodig is en er geen sneeuw van het dak naar het 
binnengebied kan afglijden, wordt er geen extra belasting op ongunstige plaatsen gecreëerd. 

Nadelen: 
Doordat de spanten naar binnen toe omhoog gaan, kan er meer zonlicht op de baan vallen en 
wordt de koellast groter. 
Het opnemen van de belasting gebeurt door drukkrachten en momenten bij alle 
belastingscombinaties. 

9.5 Architectuur 
De overkapping van de ijsbaan is gerealiseerd, door in de schaal over de ijsbaan een opening aan te 
brengen. Waar het dak ophoudt en de opening begint, is een drukring aangebracht. Deze drukring 
dient als vervanger van het middelste, ontbrekende deel van de schaal. 
De richting van de spanten voor het afvoeren van de krachten zijn in TENT bepaald. Ook de vorm van 
de gordingen en drukring zijn met TENT onderzocht. Deze gegevens zijn in dit ontwerp verwerkt. 
Het karaktervan alle spanten zijn identiek; beginnen bij de tribunes en kragen uit tot de drukring, waar 
het dak overgaat in de openlucht. Door het gelijke karakter wordt er een uniformiteit verkregen van het 
dak voor zowel de schaatsende mensen als het publiek op de tribunes. 

9.6 Conclusie 
Variant II geeft zeer gunstige resultaten qua krachten en verplaatsingen. Aan de functionele eis van 
de overkapping, als scherm voor de ijsbaan en schaatsers tegen weersinvloeden, wordt aan de lange 
zijde slecht voldaan. Daarom valt deze af. 
Zoals in het vorige hoofdstuk al is vermeld, is de vorm van de overkapping van variant III nadelig voor 
de afvoer van regen en sneeuw; de extra belasting en de voorzieningen die getroffen moeten worden 
om alles af te kunnen voeren. Daarom valt deze ook af. 
In het begin van dit hoofdstuk is gezegd, dat variant IV is ontstaan uit variant II en 111. De redenen 
waarom de andere twee varianten afvallen, zijn op dit ontwerp niet van toepassing. Daarbij is bij dit 
ontwerp gezocht naar een zo gunstig mogelijke afdracht van de belasting, waarbij zoveel mogelijk aan 
alle eisen is voldaan. Dit leidt er toe, dat variant IV het definitieve ontwerp wordt. 
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10. Definitief ontwerp 
Het definitieve ontwerp is tot stand gekomen door enerzijds te kijken naar het constructieve gedrag 
onder permanente belasting en sneeuwbelasting en anderzijds rekening te houden met de functionele 
eisen die aan de overkapping gesteld worden. 
De verbanden in het dak bestaan uit trekverbanden. Er zal bekeken worden wanneer de verbanden 
belast worden en of het toepassen van alleen maar trekverbanden voldoende is, of dat het eventueel 
noodzakelijk is zowel trek- als drukverbanden toe te passen. Dit gebeurt dan onder verschillende 
belastingscombinaties. 
Tot nu toe zijn de belastingen altijd nog aangebracht op de spanten in de vorm van puntlasten of 
gelijkmatig verdeelde belastingen. Bij het definitieve ontwerp zal de belasting op de gordingen worden 
aangebracht. Het eigengewicht van de elementen zal door ANSYS zelf berekend worden door het 
invoeren van de materiaaldichtheid en de oppervlaktes van de elementen. Via een apart commando 
kan de extra belasting van de wandstaven en de dakplaten meegenomen worden. 
Ter vereenvoudiging van de constructie is bij alle ontwerpen uitgegaan van een centrische aansluiting 
van de onderlinge elementen. Dit is in werkelijkheid natuurlijk niet het geval. Dit definitieve ontwerp zal 
ook onderzocht worden op de invloed van de excentriciteiten op de constructieve werking van de 
overkapping. De grootte hiervan zal bepaald worden aan de hand van het voorlopig ontwerp. 
De constructie is nog maar belast met één soort belasting. Het is nu zinvol ook het gedrag van de 
constructie te bekijken onder andere belastingscombinaties. Hier bij vak in eerste instantie te denken 
aan windbelasting op de lange zijde en windbelasting op de kopse zijde. In hoofdstuk 7, 37.6 is al 
uitvoerig besproken, hoe de belasting loodrecht op de lange zijde onderzocht zal worden. In dit 
hoofdstuk zal ingegaan worden op de aanpak van wind op de kopse zijde van de overkapping. 

Hierboven zijn in het kort de punten aangestipt, waarnaar in dit hoofdstuk onderzoek zal worden 
gedaan. Er zal bekeken worden wat eventueel de gevolgen voor het definitieve ontwerp zullen zijn. 

10.1 Verbanden 
De verbanden in het dak bestaan uit trekverbanden. Er zal bekeken worden wanneer de verbanden 
belast worden en of het toepassen van alleen maar trekverbanden voldoende is, of dat het eventueel 
noodzakelijk is zowel trek- als drukverbanden toe te passen. Dit gebeurt dan onder verschillende 
belastingscombinaties. 
Voor dit onderzoek is nog het oude model gebruikt, waar de belastingen zijn aangebracht op de 
spanten; de permanente belasting als een puntlast op de knopen van het spant en de wind als een 
gelijkmatig verdeelde belasting op de elementen van het spant. 
Zoals later zal blijken, heeft het aanbrengen van de belastingen op de spanten of op de gordingen 
vrijwel geen invloed op het globale constructie gedrag. De verplaatsingen zijn bepaald met de 
incidentele combinatie, waarvoor belastingsfactoren van 1 ,O voor alle belastingen gelden. 
Als eis aan de doorbuiging van de drukring wordt gesteld, dat deze een waarde groter dan 500 mm in 
verticale richting niet mag overschrijden. Dit getal berust op gevoel. Een gelijkmatige zakking van de 
drukring is veel minder erg dan een asymmetrische verplaatsing van de overkapping, welke ontstaat 
bij windbelasting. 
In het hiernavolgende wordt de invloed van het aantal, de positie en de doorsneden van de @J- enlof 
drukverbanden onderzocht onder invloed van windbelasting op de lange zijde en sneeuwbelasting. 
Voor een beter begrip van de tabellen in de volgende paragrafen is een overzicht gegeven van de 
overkapping met de daarbij behorende knoopnummers van de drukring en de vlaknummers voor de 
locatie van de verbanden. 
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Figuur 34. Overzicht van de overkapping met de knoopnummers van de drukring en de vlaknummers 

10.1 .l Invloed van de locatie 
De locatie van de toe te passen trekverbanden heeft invloed op de verplaatsing van de drukring. Dit 
zal onderzocht worden door de overkapping te belasten met een windbelasting op de lange zijde. 
Voor de diameter van de verbanden wordt een waarde van 30 mm aangehouden. 
In tabel 31 wordt aangegeven in welke vlakken van de overkapping trekverbanden zijn toegepast en 
wat de daarbij behorende verplaatsing van de drukring wordt. Voor de knoopnummering van de 
drukring wordt verwezen naar figuur 34. 

knoop uZ (mm) uZ (mm) uZ (mm) uZ (mm) uZ (mm) 
11 -1 370 -1 1 34 -1 O01 -941 -921 
12 - 1 347 -1116 -986 -929 -909 
13 -1 284 -1 067 -945 -892 -874 
14 -1 191 -993 -884 -837 -822 
15 -1 060 -889 -795 -757 -746 
16 -897 -759 -685 -656 -649 
17 -697 -597 -546 -529 -526 
18 -492 -431 -402 -395 -395 
19 -289 -264 -254 -255 -256 
20 -1 12 -118 -123 -1 29 -1 32 
2 1 64 28 7 -4 -9 
22 264 192 152 1 34 128 
23 459 347 286 260 252 
24 643 491 408 373 362 
25 792 606 504 462 449 
26 91 3 699 583 533 51 8 
27 1 O00 766 638 585 567 
28 1060 81 2 677 620 601 
29 1082 829 690 632 61 3 

Tabel 31. Verticale verplaatsing van de drukring bij verschillende locaties van de verbanden. 
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Uit het bovenstaande wordt geconcludeerd, dat de verbanden aan de kopse zijde de grootste invloed 
op de verplaatsingen hebben. Toepassing van verbanden in 8 vlakken aan de kopse zijde levert een 
verplaatsing op, die 2% groter is dan de verplaatsing verkregen bij toepassing van verbanden in alle 
vlakken. De verbanden in de vlakken aan de rechte zijde doen vrijwel niets. 
Wordt de constructie belast met sneeuwbelasting, dan is de invloed van de verbanden nihil. Dit is ook 
logisch, omdat de constructie ontworpen is op het zo gunstig mogelijk opnemen van deze belasting 
door middel van druk in de drukring, spanten en gordingen. 

10.1.2 Invloed van de diameter 
De overkapping wordt ook hier belast met een windbelasting op de lange zijde. Het gehele dakvlak 
van de overkapping wordt voorzien van trekverbanden. Daardoor zal het dakvlak meer als schijf gaan 
werken. De invloed van verschillende diameters van de verbanden op de verplaatsing van de drukring 
zal worden onderzocht. Deze verplaatsing wordt in tabel 32 vermeld. Voor de knoopnummering van 
de drukring wordt verwezen naar figuur 34. 

knoop uZ (mm) uZ (mm) uZ (mm) 
11 -921 -694 -581 
12 -909 -687 -576 
13 -874 -666 -561 
14 -822 -633 -537 
15 -746 -584 -500 
16 -649 -51 9 -451 
17 -526 -435 -386 
18 -395 -342 -31 2 
19 -256 -236 -225 
20 -1 32 -1 40 -1 44 
2 1 -9 -44 -63 
22 128 59 23 
23 252 146 90 
24 362 21 7 141 - 

25 449 271 178 
26 51 8 31 3 206 
27 567 343 225 
28 601 362 238 
29 61 3 369 242 
Tabel 32. Verticale verplaatsing van de drukring onder invloed van windbelasting op de lange zijde. 

Wanneer er trekverbanden met een diameter van 30 mm zijn toegepast, bedraagt de maximale 
verplaatsing van de drukring ruim 90 cm. Deze verplaatsing is te groot. Bij vergroting van de 
doorsnede van de trekverbanden tot een diameter van 70 mm wordt nog niet aan de eis voldaan. Een 
verdere vergroting van de diameter heeiï geen zin, omdat dan een te zwaar verband wordt verkregen. 
Hieruit wordt de conclusie getrokken, dat het toepassen van alleen trekverbanden niet het gewenste 
resultaat oplevert. Daarom zal het effect bekeken worden, wanneer de verbanden zowel trek als druk 
kunnen opnemen. 
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10.1.3 Invloed van bek- I drukverbanden 
Zoals in de vorige paragraaf al is geconcludeerd, blijven de verplaatsingen van de drukring te groot als 
de verbanden alleen maar trek op kunnen nemen. Daarom zullen nu de verplaatsingen worden 
bekeken als er gebruik wordt gemaakt van verbanden die zowel trek als druk kunnen opnemen. 
Omdat in de vorige paragrafen het gedrag van de overkapping onder windbelasting op de lange zijde 
is bekeken, wordt ook nu uitgegaan van deze belasting. 
Er wordt een vergelijking gemaakt tussen verbanden met een diameter van 30 en 50 mm. De 
uitkomsten worden in tabel 33 weergegeven. Voor de knoopnummering wordt weer verwezen naar 
figuur 34. 

knoop uZ (mm) uZ (mm) 
11 -705 -49 1 

22 102 54 
23 192 109 
24 266 146 
25 32 1 171 
26 364 189 
27 394 20 1 
28 41 3 208 
29 420 21 1 
-abel 33. Verticale verplaatsing van de druknng bij toepassing van trek- en drukverbanden. 

Bij toepassing van trek- en drukverbanden met een diameter van 50 mm in het hele dakvlak wordt een 
doorbuiging gerealiseerd die kleiner is dan 500 mm. Deze voldoet dus aan de eis. Nu is het ook zinvol 
om naar de krachten in de verschillende constructieve elementen te kijken. 
Zolang de verplaatsingen nog te groot zijn, heeft het ook weinig zin om de krachtwerking onder de 
loep te nemen. De overkapping voldoet dan toch niet aan de eis van de doorbuiging. 
De krachten in beide constructies zullen met elkaar vergeleken worden. Het krachtenspel in de 
constructie zal bij een verschillende doorsnede hetzelfde zijn, maar de grote van deze krachten 
kunnen aanzienlijk verschillen: 

Drukring 
- De normaalkrachten zijn vrijwel identiek. 
- De momenten om de y-as zijn bij 050 een factor 213 tot de helft kleiner. 
- De momenten om de z-as zijn bij 050 ongeveer een factor 213 tot de helft kleiner. 

Spanten 
- De normaalkrachten zijn verschillend: tot spant 140 zijn de drukkrachten in de spanten aan 

drukringzijde bij 050 kleiner en nemen dan naar de scharnieroplegging toe tot een grotere 
normaalkracht. Bij spant 150 tot 170 is de normaalkracht aan drukring zijde nog kleiner maar 
neemt dan toe tot dezelfde grote als bij 030. Bij spant 180 en 190 zijn de normaalkrachten fors 
groter dan bij 030. Aan de gehele lijzijde van de overkapping zijn de drukkrachten vervangen door 
trekkrachten en zijn deze bij 030 groter. 
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Gordinqen 
- De drukkrachten zijn aan de loefzijde bij 050 iets groter. Het karakter is hetzelfde. De trekkrachten 

aan de lijzijde zijn fors groter tot soms wel een factor 2. 

Verbanden 
- De druk- en trekkrachten aan de loefzijde zijn bij 050 veel groter, soms wel een factor 3 a 4. Deze 

verschillen nemen naar de kopse zijde af, maar de krachten bij 050 blijven wel groter. Aan de 
kopse lijzijde zijn ook hier weer de krachten bij 050 het grootst, alleen de verschillen zijn kleiner. 
Halverwege de lijzijde wordt het gedrag meer verschillend en wisselend. Trek en druk komen 
soms niet met elkaar overeen en ook de grootte van de krachten kunnen aanzienlijk verschillen tot 
soms wel een factor 3 a 4. 

Op basis van boven vermelde resultaten wordt de volgende conclusie getrokken: 
Het krachtenbeeld wordt gunstiger bij een toename van de doorsnede van de verbanden. Als er alleen 
trekverbanden worden toegepast, zijn deze alleen zinvol in de kopgevel bij een windbelasting op de 
lange zijde. 
Door de verbanden zowel trek als druk op te laten nemen, worden de verplaatsingen aanzienlijk 
gereduceerd. Bij een trek- en drukverband van 050 zijn de verplaatsingen een kleine 50 cm en 
voldoen daarmee aan de eis. 
Bij het verder onderzoeken van het model zullen deze verbanden toegepast worden. 

10.2 Belastingen 
De belastingen zijn in het onderroek tot nu toe alleen nog maar door puntlasten of gelijkmatig 
verdeelde belastingen op de spanten aangebracht. Bij het verder onderzoek van het definitief ontwerp 
zullen de belastingen aangebracht worden op een wijze die zoveel mogelijk met de werkelijkheid 
overeenkomt. 
Dit betekent, dat de belasting van de dakplaten op de gordingen wordt overgebracht. Ook de belasting 
op het dak komt via de dakplaten op de gordingen terecht. De gordingen dragen op hun beurt de 
belasting af aan de spanten. Deze spanten voeren vervolgens via de steunberen de belasting naar de 
aardbodem af. 
Het eigen gewicht zal door ANSYS zelf bepaald worden. Door het invoeren van het oppe~lak van de 
doorsnede van de (rand)staven, de materiaaldichtheid en de gravitatieversnelling wordt de gelijkmatig 
verdeelde eigenbelasting van de elementen op de volgende wijze berekend: 

qverbanden = 707 mm x 7,850.1 O-' t/mm3 x 1 ,O-I o4 mm/s2 = 0.06  mm' 
qgording = 3890 mm x 7,850.1 O-' t/mm3 x 1 ,O-1 o4 mm/s2 = 0,3  mm' 
qspant = 17520 mm x 7,850.10-g t/mm3 x 1 ,O-1 o4 mm/s2 = 1,4  mm' 
qdruknng = 591 80 mm x 7,850.1 O-' t/mm3 x 1,o.q o4 m d s 2  = 4,7  mm' 

In de belasting voor de gordingen, spanten en drukring is de bijdrage van de wandstaven niet 
meegenomen. Deze is apart ingevoerd door het toevoegen van een extra gewicht per lengte eenheid: 

wandstaven gording: 1,0.10-: t/mml = 0.1 0  m mm' 
wandstaven spant: 2,3.1 O-5 t/mml = 0,23   mm' 
wandstaven drukring: 8,6.10- t/mml = 0,86    mm' 

Het gewicht van de dakplaten op de gordingen en de toe te passen installaties kunnen ook in dit extra 
gewicht er lengte eenheid worden meegenomen. Als uitgegaan wordt van een belasting van P 0,3 kN/m en een gemiddelde hart op hart afstand van de gordingen van 4,O m wordt de belasting per 
strekkende mm: 

installaties + dak: 1,2.1 o4 t/mml = 1 ,2  mm' 

Nu kunnen de veranderlijke belastingen eenvoudig op de gordingen van de constructie aangebracht 
worden als gelijkmatig verdeelde belastingen. 
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10.3 Excentriciteiten 
Voor het bepalen van de excentriciteiten is het nodig dat eerst de posities van de constructieve 
elementen ten opzichte van elkaar worden bepaald. In figuur 35 worden, in een doorsnede van de 
overkapping van het voorlopig ontwerp, de posities van de constructieve elementen ten opzichte van 
elkaar weergegeven. 

Figuur 35. Doorsnede van de overkapping van het voorlopig ontwerp 

De positie van de gordingen zal worden bekeken. Op deze gordingen is een permanente belasting in 
de vorm van het eigen gewicht, de dakplaten en de installaties aanwezig. De kleinste afstand tussen 
de gordingen bedraagt 3,8 m en de grootste 4,5 m. De veranderlijke belasting bestaat uit sneeuw en 
wind. Voor de windbelasting door winddruk wordt 0,62 kN/m2 aangehouden en voor de belasting door 
windzuiging 1,24 kbJ/m2. De sneeuwbelasting bedraagt 0,5 kN/m2. 
Bij de windbelasting moet rekening worden gehouden met de gunstige of ongunstige werking van de 
permanente belasting welke in de vorm van de factoren 0,9 of 1,2 in de berekening wordt 
meegenomen. 

Dit leidt tot de volgende drie belastingsgevallen voor de gording met hart op hart afstand van 3,8 m: 
1) permanente belasting + winddruk 

1 , 2 ~ ( 3 , 8 ~ 0 , 3  + 0 , 4 ) + 1 , 5 ~ ( 3 , 8 ~ 0 , 6 2 )  = 5,4 kN/ml 
2) permanente belasting + windzuiging 

0,9 x (3,8 x 0,3 + 0,4) + 1,5 x (3,8 x -1,24) = -5,7 k ~ l m '  
3) permanente belasting + sneeuw 

1 , 2 ~ ( 3 , 8 ~ 0 , 3 + 0 , 4 ) + 1 , 5 ~ ( 3 , 8 ~ 0 , 5  ) = 4,7 kN/ml 

Dit leidt tot de volgende drie belastingsgevallen voor de gording met hart op hart afstand van 4,5 m: 
1) permanente belasting + winddruk 

1,2 x ( 4 3  x 0,3 + 0,4) + 1,5 x ( 4 3  x 0,62 ) = 6,3 kN/ml 
2) permanente belasting + windzuiging 

0,9 x (4,5 x 0,3 + 0,4 ) + 1,5 x (4,5 x -1,24) = -6,8 kN/ml 
3) permanente belasting + sneeuw 

1,2 x (4,5 x 0,3 + 0,4) + 1,5 x ( 4 3  x 0,5 ) = 5,5 kN/ml 

De belasting door sneeuw is geringer dan de belasting door wind. De grootte van winddruk en 
windzuiging verschilt niet veel. Hieruit wordt de conclusie getrokken, dat het niet uit maaM of de twee 
randstaven zich boven of onder in het ruimtelijk vakwerk bevinden. Voor de bevestiging van de 
dakplaten is de aanwezigheid van twee randstaven boven aanbevelenswaardig. De positie van de 
gordingen in het voorlopig ontwerp blijfl dus in eerste instantie gehandhaafd. 
Het beschouwde gedrag van de gordingen speelt ook voor de spanten. Ook hier wordt de positie van 
de spanten genomen zoals in het voorlopig ontwerp is bepaald. 
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De verbanden zijn bevestigd aan de bovenste randstaven van de gordingen. De krachten uit de 
verbanden lopen via de bovenste randstaaf van het spant door naar de volgende verbanden. Ook hier 
zal de positie van de verbanden in eerste instantie ongewijzigd blijven. 
Bij beschouwing van de drukring wordt geconcludeerd, dat de excentriciteit in het voorlopig ontwerp 
zeer groot is. De spanten rusten op de drukring, de drukring hangt als het ware aan de onderkant van 
de spanten. Bij het bepalen van de eigenschappen van de drukring is de invloed van de spanten 
hierop meegenomen. 
Om de excentriciteit tussen de drukring en het spant te verkleinen wordt voor een andere aansluiting 
tussen deze twee elementen gekozen. Door deze aansluiting zal ook de vorm van de drukring 
enigszins veranderen. Deze gewijzigde vorm van de doorsnede heefi ook invloed op de doorsnede 
grootheden. Bij het bepalen van de doorsnede grootheden van de werkelijke ring in $4.3 is de invloed 
van de spanten op de doorsnede grootheden van de drukring meegenomen. Hieruit bleek de grote 
invloed van de spanten. Omdat deze invloed bij de nieuwe bevestiging tussen drukring en spant gelijk 
blijft, wordt in de verdere berekeningen uitgegaan van de doorsnede grootheden van de vorige ring. In 
figuur 36 wordt de principe aansluiting getoond van de nieuwe bevestiging tussen drukring en spant. 

Figuur 36. Principe aansluiting tussen spant en drukring. 

Met behulp van figuur 35 en 36 zijn de excentriciteiten van de elementen bepaald. Dit is gebeurd door 
de afstand van de zwaartelijnen van de constructieve elementen ten opzichte van elkaar te bepalen. 
Als vast punt wordt de bevestiging van de verbanden aan de bovenstaven van de gordingen gekozen. 
Ten opzichte van dit punt worden de excentriciteiten bepaald en in tabel 34 weergegeven. 

gording 200 
spant 1200 
drukrina 2300 -. -. . . . . . -- - - 

J 
Tabel 34. Excentriciteiten van de constructieve elementen ten opzichte van de verbanden. 

10.3.1 Invloed op de verplaatsing 
De constructie is opgebouwd uit de volgende constructieve elementen: drukring, spanten, gordingen 
en trek- en drukverbanden van 050 mm. 
De verplaatsingen moeten zijn bepaald met de incidentele combinatie, dus het toepassen van 
belastingsfactoren van 1 ,O voor zowel de permanente- als de veranderlijke belasting. 
Als eis aan de doorbuiging van de drukring wordt gesteld, dat deze een waarde groter dan 500 mm in 
verticale richting niet mag overschrijden. Dit getal berust op gevoel. Een gelijkmatige zakking van de 
drukring is veel minder erg dan een asymmetrische verplaatsing van de overkapping, welke zal 
ontstaan bij windbelasting. 

De invloed van de excentriciteiten op de verplaatsing van de overkapping zal worden bekeken onder 
wind- en sneeuwbelasting. De wind grijpt aan op de lange zijde van de overkapping. Dit geeft 
winddruk aan de loefzijde en windzuiging aan de lijzijde. De sneeuw is overal gelijkmatig verdeeld 
In de eerste kolom van de hierna volgende tabellen wordt het knoopnummer van de drukring vermeld, 
die de desbetreffende verticale verplaatsing ondergaat bij de desbetreffende belasting. In de volgende 
kommen wordt bovenaan weergegeven, wat de excentriciteiten van de elementen zijn ten opzichte 
van de verbanden. Voor de knoopnummering van de drukring wordt verwezen naar figuur 34. 
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knoop UZ (mm) UZ (mm) UZ (mm) UZ (mm) UZ (mm) 
11 -497 -644 -890 -967 -1 020 I 

18 -26 1 -302 -369 -534 -560 
19 -1 86 -203 -238 -41 O -429 
20 -115 -115 -1 31 -297 -310 
2 1 -45 -31 -32 -1 84 -1 92 
22 29 53 63 -63 -64 
23 83 111 127 37 42 
24 120 151 172 119 129 
25 145 179 203 178 1 94 
26 162 198 225 224 242 
27 173 21 O 239 255 276 
28 179 21 7 248 276 298 
29 1 82 21 9 251 283 306 

Tabel 35. Weergave van de verticale verplaatsing van de drukring onder invloed van wind op de lange zijde. 

knoop uZ (mm) uZ (mm) uZ (mm) 
11 -327 -446 -867 
12 -329 -446 -870 
13 -331 -446 -876 
14 -334 -442 -881 
15 -335 -433 -884 
16 -336 -41 4 -879 
17 -336 -382 -866 
18 -339 -355 -860 
19 -342 -342 -860 
20 -343 -339 -860 
2 1 -342 -342 -860 
22 -339 -355 -860 
23 -336 -382 -866 
24 -336 -414 -879 
25 -335 -433 -884 
26 -334 -442 -881 
27 -331 -446 -876 
28 -329 -446 -870 
29 -327 -446 -867 

Tabel 36. Weergave van de verticale verplaatsing van de drukring onder invloed van 
sneeuw. 
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10.3.2 Conclusie 
Uit de resultaten, weergegeven in de bovenstaande tabellen, kan de conclusie worden getrokken, dat 
de invloed van de excentriciteiten op de verplaatsingen groot is. 
Als de excentriciteiten de grootte hebben uit het voorlopig ontwerp, worden de verplaatsingen bij wind 
op de lange zijde aan de lijzijde een factor 2,1 groter. Heeft alleen de drukring een excentriciteit van 
2300 mm, dan is de verplaatsing aan lijzijde een factor 1,8 groter. Aan loefzijde zijn de vergrotingen 
iets minder, maar niet verwaarloosbaar. De grootste invloed wordt dus door de drukring veroorzaakt. 
De verplaatsingen bij aanwezigheid van alle excentriciteiten nemen een factor 2,7 toe onder 
sneeuwbelasting. 
In figuur 35 is een principe-oplossing gegeven voor de aansluiting drukring - spant. In deze 
aansluiting zit nog een excentriciteit van 1100 mm. Kijkt men naar de verplaatsingen ten opzichte van 
afwezigheid van de excentriciteiten, dan zijn deze bij beide belastingscombinaties een factor 1 ,2 tot 
1,4 groter. 
Aan de eis van de doorbuiging voor de drukring wordt alleen in het geval van afwezigheid van de 
excentriciteiten voldaan. Dus de principe-aansluiting tussen drukring en spant moet zodanig 
aangepast worden, dat de afstand tussen de zwaartelijnen van de elementen kleiner wordt. 
Er is tot nu toe alleen nog maar gekeken naar de verplaatsingen. Maar als gekeken wordt naar de 
toename van met name de wringende momenten, dan is het aanbevelenswaardig een ontwerp te 
maken waarin geen of slechts kleine excentriciteiten voorkomen. 

10.4 Wind 
In de inleiding van dit hoofdstuk is aangegeven, waar men het gedrag van de overkapping onder wind 
op de lange zijde kan vinden. Het gedrag van de overkapping onder wind op de kopse zijde is nog niet 
behandeld. Daar wind op de kopse zijde ook van grote invloed is op het gedrag van de constructie, zal 
hierop nader worden ingegaan. 
Ook hier is de moeilijkheid; hoe grijpt de wind op de overkapping van de constructie aan. Omdat het 
om een zeer groot dak gaat met een bijzondere vorm, worden hiervoor in de normen geen 
richtwaarden gegeven. Ook hier kan het gedrag van de constructie onder windbelasting pas goed 
bekeken worden als er windtunnelproeven gedaan worden. Er zal een poging worden gedaan om met 
de bestaande normen een zo goed mogelijke weergave van de wind op de kopse zijde van de 
overkapping te verkrijgen. 
Wind op de kopse zijde van de overkapping zal druk aan de bovenzijde en zuiging aan de onderzijde 
van de overkapping aan loefzijde teweegbrengen en druk aan de onderzijde en zuiging aan de 
bovenzijde van de overkapping aan lijzijde. Daartussen bevindt zich nog een groot deel van de 
overkapping. Voor dit deel wordt een zuigende werking verondersteld. 
De overkapping wordt in drie stukken verdeeld; één deel aan de loefzijde, een ander deel aan de 
lijzijde en het grote gebied daartussen als derde deel. 
In figuur 37 wordt de driedeling van de overkapping weergegeven. 

Figuur 37. Driedeling van de overkapping onder wind op de lange zijde. 

In de norm worden windvonnfactoren Ct (= in dit geval Cindex) voor eenzijdig hellende overkappingen 
gegeven. Deze waarden zijn in tabel 19 vermeld. 
Deze windvormfactoren zijn toegepast op twee delen van de werkapping; het deel aan de lijzijde en 
het deel aan de loefzijde. De windvormfactoren voor het tussengebied worden op een andere wijze 
bepaald. Hoe deze windvormfactoren zijn toegepast wordt in figuur 38 weergegeven aan de hand van 
een langsdoorsnede van de overkapping. 
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Figuur 38. Toepassing van de windvormfactoren op de overkapping. 

Voor de eenvoud is de helling van de overkapping constant over één deel verondersteld. Hierdoor zijn 
de windvotmfactoren voor de spanten aan één zijde ook weer gelijk. Voor de windvotmfactoren Ct is 
aan de loefzijde een waarde van 0,4 en voor de lijzijde een waarde van -1,4 genomen. Voor het 
tussengebied is een waarde van -03 aangehouden. 
Uitgegaan is van een onbebouwd gebied in de Noordoostpolder; gebied ll. Voor de hoogte van de 
overkapping wordt 16,O meter aangehouden. Deze waarde geldt voor alle overkappingen. In 
werkelijkheid is deze alleen van toepassing op het spant in het midden van de lange zijde, maar 
vanwege een onzeker gedrag wordt deze als maatgevende spant aangehouden. Dit tezamen leidt tot 
een stuwdruk p, van 1 ,O3 kN/m2. 
Omdat er sprake is van een groot bouwwerk zullen niet op alle plaatsen tegelijk grote windkrachten 
optreden. Daarom is er een Cdim van 0,86 gebruikt. 
Voor de drukvereffeningsfactor C, en voor de vergrotingsfactor is een waarde van 1 aangehouden. 
Met bovenstaande formule leidt dit tot een stuwdruk van: 
- aan loefzijde; pre, = 0,35 kN/m2 
- aan lijzijde; pre, = -1,24 kN/m2 
- tussengebied; p,, = -0,44 kN/m2 
Deze stuwdrukken zijn omgerekend tot gelijkmatig verdeelde belastingen op de gordingen. 

10.4.1 Wind in langsrichting 
Door wind op de kopse zijde van de overkapping zal het constructieve gedrag totaal anders zijn dan 
bij alleen maar een neerwaartse belasting. Bij de beschouwing van de constructie dient er 
onderscheid gemaakt te worden tussen de lijzijde en de loefzijde. 
Eerste wordt de lijzijde onder de loep genomen, waarna vervolgens de loefzijde behandeld zal 
worden. 

- lijzijde: 
Aan de kopse zijde is trek in de drukring aanwezig. Het gaat hier maar om 4 elementen, in de rest van 
de drukring is druk aanwezig. Bij de gordingen is overal trek aanwezig. In de spanten is pal op de 
kopse zijde druk aanwezig, die overgaat in trek en vervolgens weer in druk. De verbanden worden om 
en om belast op trek en druk. 
De verplaatsingen van de drukring zijn overal omhoog gericht. De grootste verplaatsing vindt plaats in 
het midden van de kopse zijde en bedraagt 145 mm. Over het geheel genomen zijn de verplaatsingen 
van de drukring groter dan de verplaatsingen van de spanten. 

- loefzijde 
In de drukring is druk aanwezig die een maximum aan de kop heeft. Een gelijk beeld is te zien bij de 
gordingen. In de spanten is overal druk aanwezig. De verbanden worden in de kopse zijde om en om 
belast op trek en druk. 
De verplaatsingen van de drukring zijn overal omlaag gericht. De grootste verplaatsing vindt plaats in 
het midden van de kopse zijde en bedraagt 371 mm. Daar zijn de verplaatsingen van de drukring 
groter dan de verplaatsingen van de spanten. Over het geheel genomen zijn de verplaatsingen van de 
drukring groter dan de verplaatsingen van de spanten. 

De constructie is onderzocht op windbelasting, waarbij in het ene geval de windwrijving wel is 
meegenomen en in het andere val niet. Bij vergelijking van de uitkomsten kan de conclusie worden 
getrokken, dat het vrijwel geen verschil oplevert. 
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1 l. Grondmechanica 
Uit het voorgaande onderzoek is een ontwerp voor de overkapping ontstaan. Maar een overkapping 
alleen is niet voldoende. Voor deze overkapping moet ook een fundatie worden ontworpen. 
Bij de gemeente Noordoostpolder zijn gegevens opgevraagd over de gesteldheid van de bodem. 
Deze zullen van grote invloed zijn op het uiteindelijke ontwerp van de fundatie. 
Eerst zal de aanzet voor een fundatie van het voorlopig ontwerp behandeld worden, waarna op basis 
van de grondgegevens naar een definitief plan voor de fundatie van de overkapping toegewerkt zal 
worden. 

11 .l Voorlopig oniwerp 
Bij de totstandkoming van het voorlopig ontwerp is een aanzet voor de fundatie gegeven. Deze wordt 
in figuur 39 weergegeven. 

Figuur 39. Fundatie van het voorlopig ontwerp. 

De belasting uit de overkapping wordt via de steunberen naar de fundatie afgevoerd. De overkapping 
is zo ontworpen, dat de krachten zoveel mogelijk de weg van de spanten volgen. De lijn uit de spanten 
is in de steunberen voortgezet. Dit houdt in, dat de krachten uit de overkapping op de fundatie 
ontbonden moeten worden in horizontale- en verticale krachten. 
Bij het voorlopig ontwerp is voor elke steunbeer een afzonderlijke fundatie toegepast. Onder de 
steunbeer is een paalfundering aangebracht in verband met de grondgesteldheid. De verticale 
belasting kan goed door deze paalfundering worden opgenomen, maar de horizontale belasting zal tot 
meer problemen leiden. De palen moeten onder een helling in de grond worden aangebracht om de 
spatkrachten uit de spanten te kunnen opnemen. 
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11.2 Grondgegevens 
Zoals hiervoor al is vermeld, zijn bij de gemeente Noordoostpolder gegevens van de 
bodemgesteldheid van de toekomstige locatie van de kunstijsbaan opgevraagd. 
De gegevens bestaan uit sonderingen en boringen voor de samenstellingen van het grondpakket. 
Voor de duidelijkheid is hieronder een overzicht gegeven van de bebouwing, waarvan de gegevens 
van de bodem zijn verkregen. 

Figuur 40. Bebouwing met verkregen grondgegevens. 

Ten zuiden van de locatie zijn in de jaren vijftig woningen gebouwd. Deze woningen staan aan de 
Hendric Stevinlaan. Voor de bouw van deze woningen zijn sonderingen en boringen gedaan. 
Uit de sonderingen kan worden opgemaakt, dat de vaste laag zich op I 7,5 meter diepte bevindt. 
De samenstelling van de grond is als volgt: 
Het bovenste deel bestaat uit humus, daaronder is tot I 1 meter zavel aanwezig. Tussen -t 1 meter en 

2 meter diepte bevindt zich een veenlaag, daaronder is zanderige grond aanwezig. 
In figuur 41 is een sondering met boring weergegeven van één van de bouwblokken in de Hendric 
Stevinlaan. 
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Figuur 41. Sondering en boring van een bouwblok. 
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Ten noordwesten van de locatie is in 1991 een kleedaccommodatie gebouwd ten behoeve van de 
atletiekbaan. Hiervoor zijn 2 sonderingen gemaakt. Uit deze sonderingen volgt, dat er een vaste laag 
aanwezig is op k 9,O meter beneden maaiveld. 

Ten westen van de locatie is in 1994 het zwembad "Bosbad" aan de Boslaan verbouwd. Uit de 
sonderingen aan de kant van de kunstijsbaan volgt, dat de vaste laag zich op k 9,O meter beneden 
maaiveld bevindt. Ook is aan deze zijde het waterpeil ten opzichte van NAP gemeten. Deze bedraagt 
4,93 meter -NAP. Het straatpeil is 3,43 meter -NAP. Dit betekent, dat het grondwater op 1,50 meter 
onder het straatpeil (z maaiveld) begint. 

11.3 Belastingscombinaties 
De krachten op de fundatie zijn te ontbinden in horizontale- en verticale krachten. Het opnemen van 
de verticale belasting gebeurt door palen. Om een beslissing te kunnen nemen over het opnemen van 
de horizontale belasting moet eerst gekeken worden naar de grootte van deze krachten. Daarbij 
worden de reactiekrachten uit het globale model gebruikt. 
Om de reactiekrachten te bepalen moeten eerst de voor de overkapping geldende 
belastingscombinaties voor de uiterste grenstoestand worden opgesteld. Hierbij dient de invloed van 
de temperatuur te worden meegenomen. 
Voor de overkapping zijn de volgende gegevens van toepassing: 

momentaan "C extreem "C 
zomer - buiten 17 30 
niet directe zonbestraling 
winter - buiten 4 -25 

Tabel 37. Temperatuur. 

Als referentie temperatuur wordt een waarde van 10°C aangehouden. 
Voor de windbelasting moet van een onbebouwde situatie worden uitgegaan. 
Met behulp van de volgende formule worden de belastingscombinaties voor de uiterste grenstoestand 
met betrekking tot bezwijken bepaald: 

Dit leidt tot de volgende belastingscombinaties voor de uiterste grenstoestand: 
1) 1,35 x permanente belasting 
2) 1,2 x permanente belasting + 30°C 
3) 0,9 x permanente belasting + -25°C 
4) 1 ,Z x permanente belasting + 1,5 X sneeuwbelasting + 4°C 
5) 1,2 x permanente belasting + 1,5 x wind op lange zijde + 4°C 
6)  1,2 x permanente belasting + 1,5 x wind op lange zijde + 1 7°C 
7) 1,2 x permanente belasting + 1,5 x wind op kopse zijde + 4°C 
8) 1,2 x permanente belasting + 1,5 x wind op kopse zijde + 1 7°C 

Bij belastingscombinatie 2 wordt een belastingsfactor van 1,2 op de permanente belasting toegepast 
vanwege de ongunstige werking van de belasting. Een verhoging van de temperatuur leidt tot een 
vergroting van de spanningen in de constructieve elementen (uitzetten). 
Bij belastingscombinatie 3 wordt een belastingsfactor van 0,9 op de permanente belasting toegepast 
vanwege de gunstige werking van de belasting. Een verlaging van de temperatuur leidt tot een 
verlaging van de spanningen in de constructieve elementen (krimpen). 

Na het aanbrengen van de belastingen op de overkapping zal op basis van de actiekrachten op de 
fundatie en de verplaatsingen van de overkapping geconcludeerd worden, welke 2 
belastingscombinaties maatgevend zijn. 
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De belastingscombinaties voor de bruikbaarheidsgrenstoestand zijn identiek aan de 
belastingscombinaties voor de uiterste grenstoestand. Voor de verplaatsingen gelden nu 
belastingsfactoren van 1 ,O en de momentane temperaturen (zie ook tabel 38). 
De constmctie wordt geometrisch niet-lineair doorgerekend. Dit betekent, dat de vervormingen van de 
constmctie van invloed zijn op de krachten in de constructie. Ook wordt er vanuit gegaan, dat de 
aansluitingen van de constructieve elementen onderling geen excentriciteiten opleveren. 
De maximale- en minimale verticale verplaatsing van de drukring bij de verschillende 
belastingscombinaties worden in tabel 38 weergegeven. Het maximum en minimum van de 
verplaatsing zal aan de kopse zijde of in het midden van de lange zijde van de overkapping optreden 
afhankelijk van de belastingscombinatie. 

I minimum maximum I I l. 1 ,O x permanente belasting -220 -246 
2. 1 ,O x permanente belasting + 17°C -1 61 -206 
3. 1 ,O x permanente belasting + 4°C -271 -280 
4. 1 ,O x permanente belasting + 1 ,O x sneeuwbelasting + 4°C -378 -516 
5. 1 ,O x permanente belasting + 1 ,O x wind op lange zijde + 4°C -686 201 
6. 1 ,O x permanente belasting + 1 ,O x wind op lange zijde + 17°C -569 301 
7. 1 ,O x permanente belasting + 1 ,O x wind op kopse zijde + 4°C -528 185 
8. 1 ,O x permanente belasting + 1 ,O x wind op kopse zijde + 17°C -452 247 

Tabel 38. Minimale- en maximale verticale verplaatsing van de drukring bij verschillende belastingscombinaties. 

Gezien de verplaatsingen zijn de belastingcombinaties 4 en 5 maatgevend. Als wordt gekeken naar 
de actiekrachten op de fundatie kan een gelijke conclusie worden getrokken. 
In het verdere verloop van het onderzoek zal zowel de fundatie als de gedetailleerde berekening van 
de overkapping op deze 2 belastingscombinaties onderzocht en getoetst worden. 

11.4 Vorm van de overgangsconstructie 
De vorm van de overgangsconstructie wordt gedeeltelijk bepaald door de daklijn. De lijn van het dak, 
c.q. spant wordt doorgezet in de overgangsconstructie ( zie figuur 33). Hierdoor is de bovenzijde van 
de overgangsconstructie een vast gegeven. 
Aan de hand van de actiekrachten op verschillende constructies zal de definitieve vorm van deze 
constructies bepaald worden. Hierbij wordt alleen gekeken naar de krachten evenwijdig aan de 
overgangsconstmcties. Krachten loodrecht op de overgangsconstructies worden op een andere, nog 
te bepalen wijze naar de fundatie overgebracht. 
In de volgende figuren worden achtereenvolgens de krachten op de overgangsconstructie in het 
midden van de lange zijde, de overgangsconstructie in de bocht en de overgangsconstructie aan de 
kopse zijde weergegeven. 

werklijn wind (lijzijde) 

Fhor. X F"& 
400 x 350 

- - - - - - - wind (loefzijde) 550 x 400 
wind (lijzijde) -250 x - 250 

Figuur 42a. Schematische weergave van de actiekrachten (kN) op de overgangsconstructie in het midden van de lange zijde 
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werklijn wind (lijzijde) 

Fhor X Fvert 

sneeuw 1050 X 450 
------- wind (loefzijde) 500 X 400 

Figuur 42b. Schematische weergave van de actiekrachten (kN) op de overgangsconstructie in de bocht. 

werklijn wind 

- - - - - . werklijn sneeuw 

Figuur 42c. Schematische weergave van de actiekrachten (kN) op de overgangsconstructie aan de kopse zijde. 

Uit figuur 42 wordt geconcludeerd, dat de spatkrachten aan de kopse zijde het grootst zijn. Vanaf de 
lange zijde naar de kopse zijde nemen de spatkrachten toe. Ook lopen de krachten uit de 
verschillende belastingscombinaties niet langs dezelfde werklijn. 
De krachten uit de spanten moeten via een constructie naar de fundatie worden overgebracht. Dit 
moet op een dusdanige wijze gebeuren, dat er geen grote momenten in deze constructie ontstaan. De 
krachten moeten hoofdzakelijk door trek of druk naar de fundatie worden afgevoerd. Vanwege de 
grote spatkrachten levert een kleine arm al een groot moment op. 
Te denken valt aan twee "stavenn; één die loopt volgens de werklijn van de krachten en één daar 
loodrecht op. De staven zijn onderling scharnierend verbonden. Dit schema is in figuur 43 weergeven. 

Figuur 43. Weergave van het schema voor het overbrengen van de krachten uit de spanten naar de fundatie 
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11.5.1 Fundatiering 
In figuur 46 zijn alleen de steunberen in het midden van de lange zijde en aan de kopse zijde 
weergegeven. Daar tussen bevinden zich nog acht steunberen. Hiervoor kunnen identieke schema's 
worden opgesteld. In figuur 47 wordt een overzicht gegeven van de verticale projectie van de 
zwaartepunten van de krachten uit de belastingscombinaties inclusief het eigengewicht per steunbeer. 

verticale projectie van de zwaartepunten 
I 

Figuur 47. Overzicht van de verticale projectie van de zwaartepunten van de krachten uit de belastingscombinaties. 

De fundatiering moet zo ontworpen worden, dat de zwaartepunten door de ring "gevangen" worden. 
Er zijn een aantal varianten voor de ring mogelijk. Deze varianten staan in figuur 48a tot en met d. 

Figuur &a. Variant A. Figuur &b. Variant B. Figuur 48c. Variant C 

De verschillende varianten zullen achtereenvolgens behandeld worden. 

Figuur 48d. Variant D. 

Variant A: 
De krachten uit de steunberen worden naar de fundatiering geleid. Omdat de ring rondloopt, worden 
de horizontale spatkrachten uit de spanten door deze ring opgenomen. In de ring zullen trekkrachten 
ontstaan. Naast trekkrachten ontstaan er ook momenten, omdat de krachten op de ring niet gelijk zijn 
en de ring geen zuivere cirkel vormt. Kijkt men naar figuur 47, dan ziet men dat de zwaartepunten van 
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de krachten aan de lange zijde niet samenvallen met de neutrale lijn van de ring. Deze krachten 
veroorzaken hier extra torsiemomenten. 

Variant B: 
De fundatie voor het opnemen van de spatkrachten uit de spanten is bij variant B aangevuld met twee 
overstekende staven. Hierdoor wordt de ring een stuk stijver. De fundatie kan nu gezien worden als 
een rechthoek met aan de twee korte zijden een bevestiging van een halve cirkel. 
In de halve cirkel ontstaan naast trekkrachten ook momenten, omdat de spatkrachten niet gelijk zijn. 
De spatkrachten aan de lange zijde worden door de rechthoek opgenomen. Deze spatkrachten 
veroorzaken trekkrachten en momenten in de rechthoek van de fundatie. 
Bij deze variant vallen de zwaartepunten van de krachten samen met de neutrale lijn van de fundatie, 
zodat er geen torsiemomenten ontstaan. 
De overstekende staven zullen onder de ijsvloer door moeten lopen. De onderkant van de ijsvloer ligt 
op een diepte van 1,20 meter beneden maaiveld. Dit betekent, dat de fundatie op een grote diepte 
moet worden aangebracht, wil deze in zijn geheel op hetzelfde niveau liggen. 

Variant C: 
Bij deze variant bestaat de fundatie uit twee gescheiden delen; een deel voor het opnemen van de 
spatkrachten aan de kopse zijde en een deel voor het opnemen van de spatkrachten aan de lange 
zijde. 
De spatkrachten aan de kopse zijde worden door twee halve cirkels aan de beide kopse zijden 
opgenomen. Deze twee halve cirkels zijn met staven aan elkaar gekoppeld. Deze koppeling voorkomt, 
dat de twee halve cirkels ten opzichte van elkaar verplaatsen. In deze halve cirkels ontstaan 
trekkrachten en momenten vanwege verschillende grootte en richting van de spatkrachten. 
Aan de lange zijde zijn de tegenover elkaar liggende steunberen door middel van staven gekoppeld. 
Hierdoor vormen twee tegenover elkaar liggende steunberen een gesloten circuit. De spatkrachten 
worden aan de lange zijde dus door deze afzonderlijk fundaties opgenomen. 
Voor de overstekende staven geldt hetzelfde als voor de overstekende staven van variant B. 

Variant D: 
Deze ring is vergelijkbaar met variant A. Het voordeel is echter, dat nu alle spatkrachten de 
fundatiering snijden, omdat de ring aan de lange zijde gedeeltelijk naar binnen is verplaatst. Hierdoor 
ontstaan er geen extra torsiemomenten, zoals bij variant A. 
De overgang tussen de halve cirkels aan de kopse zijden en het versmalde deel aan de lange zijde 
zal voor een toename van de momenten aan de lange zijde zorgen. 

Uit de hiervoor gaande behandeling van de varianten, kan de conclusie worden getrokken, dat het 
gebruik van overstekende staven te ontraden is vanwege de aanlegdiepte. Ook is de aanwezigheid 
van een verspringing in de ring ongunstig. Voor een juiste opname van de spatkrachten moeten de 
zwaartepunten van de krachten binnen de breedte van de fundatiering vallen om het ontstaan van 
torsiemomenten te voorkomen. 
Door het combineren van variant A en D onstaat een fundatiering, die alle positieve eigenschappen in 
zich heeft; geen verspringingen in de ring, alle krachten worden door de ring "gevangenn en de 
afwezigheid van overstekende staven. 
Door de fundatiering een breedte van 14,O meter te geven, vallen alle zwaartepunten van de krachten 
uit de verschillende belastingscombinaties binnen deze ring. 

De ring wordt uitgevoerd in massief beton. Hierbij kunnen vraagtekens worden gezet. Waarom wordt 
een deel van de lange zijde niet slanker uitgevoerd, omdat hier de spatkrachten veel kleiner zijn? 
De spatkrachten aan de kopse zijde zijn het grootst. Deze worden door trekkrachten in de fundatiering 
aan de lange zijde opgenomen. Wordt er nu voor een slanke constructie voor de ring aan de lange 
zijde gekozen (bijvoorbeeld een horizontale vakwerkconstructie), dan is het oppervlak wat 
beschikbaar is voor het opnemen van de trekkrachten aan de lange zijde aanzienlijk kleiner dan bij 
een massieve betonnen ring. Hierdoor wordt de axiale rek van dit deel van de fundatie groter. De 
verplaatsing van de ring aan de kopse zijde zal groter worden, waardoor ook de verplaatsing van de 
overkapping zal toenemen. 
Door te kiezen voor een massieve betonnen ring zal de axiale rek van de lange zijde van de ring zo 
klein mogelijk zijn. De verplaatsing van de ring aan de kopse zijde is dan ook klein. Hierdoor wordt er 
verondersteld dat de invloed van de verplaatsingen van de ring op de verplaatsingen van de 
overkapping en de krachten in de overkapping klein is. 
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De aanlegdiepte bedraagt maximaal 1,50 meter in verband met het aanwezige grondwater. De 
fundatiering zal door een grondlaag worden bedekt. 
Er wordt gekozen voor een fundatiering met een doorsnede van 750 x 16850 mm2. Het definitieve 
aanlegniveau bedraagt 1 ,25 meter beneden maaiveld, omdat de kans dat het grondwater zal stijgen, 
niet uitgesloten is. 

11 3 .2  Maximale horizontale verplaatsing 
De fundatiering wordt in horizontale zin elastisch gesteund door de grond. De fundatiering mag geen 
te grote horizontale verplaatsing ondergaan, omdat anders de grond naast de fundatiering wordt 
afgeschoven. De maximale horizontale verplaatsing wordt berekend door de ring en grond te 
schematiseren op de wijze weergegeven in figuur 49. 

actieve zijde ! !  
! !  passieve zijde 
! !  
! !  _____+ 0.0 = maaiveld 
. . 
! !  
! !  
! !  
! !  
! !  

I . . 
! !  
! !  
! !  
I I ; ; fundatiering . . 
! !  
! !  
! !  . . 
! !  
I I 

Figuur 49. Schematisering van de grond 

Met gebruikmaking van de gegevens vermeld in figuur 49 wordt de maximale toe te laten verplaatsing 
van de grond berekend. In grafiek 1 wordt weergegeven, wat de verplaatsingen zijn bij de 
verschillende gronddrukken. 

Grafiek 1. Grafiek voor het bepalen van de maximale verplaatsing. 
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Uit de bovenstaande grafiek wordt geconcludeerd, dat de maximaal toelaatbare verplaatsing 20,3 mm 
bedraagt. Bij een overschrijding van deze verplaatsing is de grond bezweken. 

De fundatiering wordt belast met krachten uit de steunberen. De fundatiering heeft een eigen stijfheid 
en wordt verder elastisch gesteund door de grond. Hierbij wordt de grond geschematiseerd als 
translatieveren met een gemiddelde veerstijfheid C van 2,0-lo4 k ~ l m '  (gerekend over een lengte van 
11 0 meter fundatiering per verende ondersteuning). 

Zoals al eerder is vermeld, wordt de fundatiering onderzocht met twee verschillende 
belastingscombinaties; sneeuwbelasting en windbelasting. In figuur 50a en b worden de vervormingen 
van de fundatiering getoond behorend bij deze belastingscombinaties met daarbij vermeld de 
maximale verplaatsingen aan de kopse zijde en in het midden van de lange zijde. De krachten zijn 
bepaald met het globale model. Op deze krachten zijn nog belastingsfadoren van 1,2 en 1,5 van 
toepassing. Dit betekent, dat de verplaatsingen zijn bepaald in de uiterste grenstoestand. 

windrichting 

Figuur 50a. Vervorming in mm onder sneeuwbelasting. Figuur 33. Vervorming in mm onder windbelasting. 

Wanneer de berekende verplaatsingen van de fundatiering vergeleken worden met de toelaatbare 
verplaatsing, dan kan de conclusie getrokken worden, dat deze niet wordt overschreden. De 
consequenties van deze verplaatsingen op de overkapping zelf worden in $1 1.6 behandeld. 
De fundatiering kan lichter uitgevoerd worden, maar dit wordt om de volgende redenen niet gedaan: 
- De krachten op de fundatiering zijn berekend met het globale model. Voor het eigengewicht van 

de constructieve elementen is uitgegaan van het voorlopige ontwerp. De afzonderlijke staven van 
de ruimtelijke vakwerken zijn nog niet getoetst op sterkte en knikstabiliteit. Mochten de staven 
hieraan niet voldoen, dan kunnen deze zwaarder worden uitgevoerd. Hierdoor neemt het 
eigengewicht van de overkapping toe en daarmee ook de krachten op de fundatiering. Nu is er 
nog voldoende reserve om deze eventuele vergroting van de krachten op te nemen. 

- Voor het opnemen van de krachten loodrecht op de steunberen is een fundatie nodig. Deze 
fundatie heeft ruimte nodig. Mocht deze nu gedeeltelijk samenvallen met de fundatiering, dan 
bestaat er nog de mogelijkheid om de fundatiering slanker uit te voeren. Deze fundatie wordt in de 
volgende paragraaf uitgewerkt. 

11.5.3 Wanden 
Doordat de werklijn van de horizontale belasting niet attijd overeenkomt met de richting van de 
steunberen, is er een extra constructie nodig voor het opnemen van krachten loodrecht op de richting 
van de steunberen. Hierbij kan er gebruik worden gemaakt van de al aanwezige wanden. In figuur 51 
wordt een bovenaanzicht gegeven van de wanden inclusief het krachtenbeeld. De kracht loodrecht op 
de steunbeer moet weer ontbonden worden in twee krachten evenwijdig aan de wanden. 
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Figuur 51. Bovenaanzicht van wanden en steunbeer met belasting uit spant. 

Deze wanden moeten los komen te staan van de fundatiering in verband met de temperatuurwerking. 
Deze wanden worden dus ook apart gefundeerd. Omdat de fundatiering onder de grond aanwezig is, 
wordt deze minder bloot gesteld aan temperatuurschommelingen. De wanden bevinden zich achter de 
tribunes boven de grond, waardoor de temperatuurvariatie veel groter zal zijn. In figuur 52 wordt een 
doorsnede van de fundatie inclusief de wanden en de ring gegeven. 

iering 

Figuur 52. Doorsnede van de fundatie. 

In figuur 51 is aangegeven hoe de belasting loodrecht op de steunbeer ontbonden wordt in twee 
componenten evenwijdig aan de wanden. Gezien de doorsnede in figuur 52 zullen deze krachten 
wringende momenten op de wand opleveren. Voor de eenvoud zullen deze wringende momenten 
verwaarloosd worden en de wand als verticaal element beschouwd worden. (De wringende momenten 
zijn klein, omdat de loodrechte component van de belasting uit het spant al veel kleiner is dan de 
component evenwijdig aan de richting van de steunbeer. Deze component wordt vervolgens weer 
verdeeld over twee wanden.) De fundatie is daarom ook verticaal onder de wanden geplaatst met 
palen in dezelfde richting. Voor de wanden wordt een dikte van 0,4 meter aangehouden. 
Er zijn een aantal opties voor de afdracht van de belasting loodrecht op de steunberen. In figuur 
53a tot en met c worden de voor- en bovenaanzichten van deze opties weergegeven. 
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A steunbeer A steunbeer 
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fundatie fundatie 
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fundatiering 
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Bovenaanzicht 

Figuur 53a. Optie 1 : opvang per steunbeer 

steunbeer 

wand 

fundatie 

Zijaanzicht 

fundatiering 

Bovenaanzicht 

Figuur 5 3 .  Optie 2: opvang door één wand per twee steunberen. 

wand 
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fundatie 

Zijaanzicht 

fundatiering 

wand 
Bovenaanzicht 

Figuur 53c. Optie 3: opvang door twee wanden per twee steunberen. 

Aan de hand van een rekenvoorbeeld wordt voor de gunstigste optie gekozen. 

Loodrecht op de steunberen werken krachten van 1250 kN. Deze krachten leveren een moment ten 
opzichte van de neutrale lijn van de wanden op. Als de arm 3 meter bedraagt, wordt het moment 
3750 kNm. 

Optie 1: het moment moet per steunbeer opgenomen worden door middel van trek- en drukpalen. Als 
de afstand tussen de zwaartepunten van de trek- en drukpalen 8 meter bedraagt, komt hiermee de 
trek- c.q. drukkracht op 470 kN. De trekkracht op de paal wordt tegengewerkt door het eigengewicht 
van de wand en de daar onder aangebrachte fundatie met een kracht van 350 kN. Er blijft nu een 
resulterende trekkracht van 120 kN over. 

Optie 2: door koppeling van twee steunberen door een wand wordt de arm om het moment op te 
nemen vergroot, namelijk tot de afstand van 12 meter tussen de steunberen. Op de ene steunbeer 
werkt een trekkracht en op de andere een drukkracht. Maar door de koppeling wordt het moment wel 
twee keer groter en daarmee ook de trek- en drukkrachten. De krachten bedragen 625 kN. Door 
tegenwerking van de trekkracht met 350 kN bedraagt de resterende trekkracht 275 kN. 

Optie 3: bij deze optie wordt het moment op identieke wijze als bij optie 2 opgenomen. Het enige 
verschil zit in de benutting van de wanden voor het tegenwerken van de trekkrachten met 700 kN in 
plaats van de 350 kN in 
optie 2. Hierdoor wordt de trekkracht geheel te niet gedaan en blijft een drukkracht over van 75 kN. 

Uit bovenstaande analyse wordt geconcludeerd, dat optie 3 de gunstigste resultaten geeft. Een 
pluspunt van deze optie is, dat alle wanden worden benut voor de opname van de krachten loodrecht 
op de steunberen. Er blijven geen delen onbenut waarvan in optie 2 wel sprake is. 
Voor het opnemen van de verticale belasting op de steunberen is een paalfundering nodig. Deze 
palen kunnen nu ook gebruikt worden voor het opnemen van de belasting loodrecht op de steunberen. 
Halverwege de overspanning van de wanden zijn nu geen constructieve palen nodig, maar alleen 
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palen voor het opvangen van het eigengewicht. De wanden zijn te beschouwen als liggers op twee 
steunpunten die aan beide zijden van de steunpunten uitkragen. 
Uit figuur 52 wordt geconcludeerd, dat de fundatiering iets slanker wordt. De doorsnede van de ring 
krijgt een afmeting van 750 X 16000 mm2. Hiermee wordt de stijfheid gereduceerd van 3,0-10'~ mm4 
naar 2,56.10'~ mm4. Deze reductie van de stijfheid vergroot de verplaatsingen met ongeveer 15%. 
Ondanks deze toename wordt de maximaal toelaatbare verplaatsing niet overschreden. Ook blijft de 
oppervlakte van de ring zodanig, dat de optredende trekspanningen ten gevolge van de trekkrachten 
in de ring beneden de maximale treksterkte van beton blijven. 

11.6 Invloed op de overkapping 
De spatkrachten uit de overkapping komen in de fundatiering terecht. Deze krachten geven een 
verplaatsing van de ring en daarmee ook van de steunberen. De invloed van deze verplaatsing op het 
constructiegedrag van de overkapping zal worden bekeken. 
De verplaatsingen van de steunpunten worden ingevoerd in het globale model. Hierdoor zullen de 
krachten in en de verplaatsingen van de overkapping wijzigen onder de verschillende 
belastingscombinaties. In onderstaande tabel worden de gemiddelde procentuele veranderingen van 
de krachten en de verplaatsingen weergegeven onder de maatgevende combinaties. 

N M (sterke as) N M (sterke as) 

drukring 0,7 -1.9 1,3 3,5 
mant 0.6 -2.1 -3.0 1.5 
gording -1,6 1,6 I 
I verband 0,6 -0,8 I 
Tabel 39. Procentuele verandering van de krachten in de overkapping. 

I drukring 8,2 3,3 I 
Tabel 40. Procentuele verandering van de verplaatsing van de drukring. 

Uit deze tabellen kan de conclusie worden getrokken, dat een kleine verplaatsing van de steunberen 
een kleine invloed op het constructiegedrag van de overkapping heeft. Bij de uitwerking van de 
overkapping zal de verplaatsing van de steunpunten buiten beschouwing worden gelaten. 

11.7 Palenplan 
In de vorige paragrafen is uiteengezet op welke wijze de fundatie tot stand is gekomen. De 
verschillende onderdelen van het geheel zijn behandeld. Bij deze uiteenzettingen is er gesproken over 
paalfunderingen, maar de wijze waarop deze paalfunderingen moeten worden aangebracht is niet 
besproken. In deze paragraaf zal er een overzicht van de paalfundering worden gegeven. 
Voor de maximale draagkracht F,,,van de palen wordt op basis van de sonderingen een waarde van 
400 kN aangehouden. 
De krachten die op de palen werken komen uit drie constructieve elementen; de fundatiering, de 
fundatie voor de wanden en de fundatie voor de steunberen. Bij het opzetten van het palenplan zijn de 
krachten uit de verschillende constructieve elementen op bepaalde plaatsen gecombineerd. Het 
gewicht van de fundatiering is voor een deel opgelegd op de palen nabij de steunberen. Hetzelfde 
geldt voor het gewicht uit de wanden. De rangschikking van de palen is verder gebaseerd op de 
belasting afkomstig uit de spanten. Aan de kopse zijde is er een concentratie van palen aan het einde 
van de steunberen vanwege de grote spatkrachten uit de spanten en aan de lange zijde gaan de 
krachten door het hart van de steunberen, wat ook naar voren komt in de toegepaste palen. 
In figuur 54 wordt een overzicht van het palenplan gegeven. 
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Figuur 54. Overzicht van het palenplan. 
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12. Vorm van de constructieve elementen 
Voor het maken van een gedetailleerde berekening in ANSYS, moeten eerst de definitieve vormen 
van de constructieve elementen bepaald worden. Het gaat hierbij om de volgende elementen; 
drukring, spanten, gordingen en verbanden. Na het ontwerpen van de definitieve vorm kan de gehele 
overkapping worden gecontroleerd op de eisen van sterkte, stijfheid en stabiliteit, die aan een 
constructie gesteld worden. 

12.1 Drukring 
Bij de behandeling van de invloed van de excentriciteiten van de constructieve elementen op de 
verplaatsingen van de overkapping is al een aanzet gegeven voor de doorsnede van de drukring 
(zie $1 0.3). 
De eisen die aan de drukring gesteld worden, kunnen onderverdeeld worden in constructieve- en 
bouwfysische- I functionele eisen; 

Constructieve eisen: 
- De belasting op de drukring moet kunnen worden opgenomen. 
- De excentriciteit van de drukring ten opzichte van het spant moet zo klein mogelijk zijn. 
- De belastingoverdracht tussen de spanten en de drukring moet op een juiste wijze gebeuren. 

Bouwfysische- l functionele eisen: 
- De drukring is de drager van het scherm, dat de baan moet beschermen tegen neerslag en 

zonopwarming. Daarom moet de vorm van de drukring zodanig zijn, dat het scherm, in de vorm van 
beglazing, bevestigd kan worden aan de drukring. 

Op basis van de bovenstaande eisen is voor het volgende ontwerp (figuur 55) van de drukring 
gekozen: 

Figuur 55. Ontwerp van de drukring. 

Evenals in het voorlopig ontwerp is gekozen voor een ruimtelijk vakwerk. Het ruimtelijk vakwerk 
bestaat uit drie randstaven die onderling verbonden worden met wandstaven. 
Om voor belastingoverdracht te zorgen tussen de drukring en de spanten, is gekozen voor een 
momentvaste verbinding tussen deze constructieve elementen. Omdat het spant ook uit een ruimtelijk 
vakwerk is opgebouwd, is voor de volgende momentverbinding gekozen: de bovenste randstaaf van 
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een spant is bevestigd aan de bovenste randstaaf van de drukring en de onderste randstaven van een 
spant zijn bevestigd aan een andere randstaaf van de drukring. Deze koppeling veroorzaakt een zo'n 
klein mogelijke excentriciteit tussen de drukring en een spant. 
De koppelingen van de twee onderrandstaven van een spant aan een randstaaf van de drukring 
verdienen aandacht. Om voor een juiste krachtsinleiding te zorgen, zijn er twee staven in de drukring 
aangebracht, die de krachten uit de onderstaven van een spant naar één punt in de drukring brengen. 
Hierdoor krijgt de verbinding tussen de drukring en een spant de vorm van een snavel. 
Uit de doorsnede van de overkapping van het voorlopig ontwerp (figuur 2) kan geconcludeerd worden, 
dat de doorsnede van de drukring niet bestaat uit een gelijkzijdige driehoek, maar uit een driehoek 
waarvan de vorm is aangepast op basis van de hierboven vermelde functionele- en bouwfysische 
eisen. Deze misvorming van de gelijkbenige driehoek heeft een aanzienlijke invloed op het gedrag 
van de drukring en moet daarom zoveel mogelijk worden vermeden. Dit is ook een reden, om een 
randstaaf van de drukring te koppelen aan de bovenrandstaven van de spanten. Hierdoor krijgt de 
doorsnede van de drukring weer meer de vorm van een gelijkbenige driehoek. 
De bovenste randstaaf van de drukring heeft een grotere lengte dan de onderste randstaaf. Hierdoor 
wordt er een zijde gecreëerd, waarop een scherm kan worden aangebracht, die zorgt voor het 
voldoen aan de aan de drukring gestelde functionele- en bouwfysische eisen. 

12.2 Spanten 
Al eerder is aan de orde gekomen, dat de spanten zijn opgebouwd uit ruimtelijke vakwerken met rand- 
en wandstaven. Zoals bij het globale model al is onderzocht, maakt het constructief gezien veel 
verschil of het ruimtelijk vakwerk van het spant bestaat uit twee randstaven boven of twee randstaven 
onder. Omdat de excentriciteit tussen spant en drukring zo klein mogelijk moet zijn, wordt het 
ruimtelijk vakwerk uitgevoerd met twee randstaven onder en één randstaaf boven. Door deze 
uitvoering ligt de hartlijn van het spant het dichtst bij de onderrandstaven. 
Naast de verbinding met de drukring, zijn ook de gordingen en verbanden aan de spanten bevestigd. 
Ook deze verbindingen moeten zodanig worden uitgevoerd, dat excentriciteiten tussen de gordingen, 
verbanden en spanten worden voorkomen. De hartlijnen van deze verschillende constructieve 
elementen moeten in hetzelfde vlak liggen. Om dit te realiseren, moeten de gordingen en verbanden 
aangrijpen op 113 van de hoogte van het spant. Om voor een koppeling te zorgen, moeten er 
inwendige knopen in de spanten worden aangebracht. Deze interne knopen worden door middel van 
interne staven aan de spanten bevestigd. 
Ook de spantbeëindiging bij de steunbeer vraagt bijzondere aandacht. Om de krachten naar één punt 
te leiden, worden de drie randstaven ook daadwerkelijk naar één punt afgebogen. De onderste 
randstaven worden naar elkaar toe gebogen, en de bovenste randstaaf wordt naar beneden gebogen. 
Waar de drie randstaven samenkomen, is een scharnier gecreëerd voor de bevestiging met de 
steunbeer. 
In figuur 56 wordt de definitieve vorm van een spant weergegeven. Voor de duidelijkheid worden ook 
een deel van de drukring en de steunbeer getekend. 

Figuur 56. Ontwerp van het spant. 



Afstudeerproiekt: ontwerp. berekenina en optimaliserina van de overkappina van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 

12.3 Gordingen 
Om de baan tegen weersinvloeden te beschermen is een dak aangebracht. Om de belasting op de 
dakplaten naar de spanten over te brengen, zijn gordingen nodig. Deze belasting zorgt voor buigende 
momenten in de gordingen. Naast deze fiiriciie doen de gordingen ook dienst als secundaire 
drukringen. Hierdoor ontstaan er in deze elementen ook trek- en drukkrachten. De gordingen moeten 
dus zowel momenten als normaalkrachten kunnen opnemen. Een gording kan geschematiseerd 
worden als een ligger op twee steunpunten, belast met een gelijkmatig verdeelde belasting en een 
normaalkracht. 
De gordingen kunnen op verschillende wijzen worden uitgevoerd. Er kan gekozen worden voor 
standaard profielen, samengestelde profielen of ruimtelijk vakwerken. De voor- en nadelen van de 
verschillende vormen zullen bekeken worden. 

Voor de standaard profielen komen kokers of buizen in aanmerking: deze elementen zijn geschikt 
voor het opnemen van grote normaalkrachten, maar zijn minder geschikt voor het opnemen van 
buigende momenten. 

De samengestelde profielen moeten zo zijn uitgevoerd, dat ze zowel normaalkrachten als buigende 
momenten moeten kunnen opnemen. Voor het opnemen van de normaalkrachten is een buis de 
meest gunstige vorm, voor het opnemen van buigende momenten een I-profiel. Een combinatie van 
beide moet de gewenste vorm opleveren. 

Ook kan de gording uitgevoerd worden als een ruimtelijk vakwerk. Door het positioneren van de 
massa op een bepaalde afstand, kan de belasting zo gunstig mogelijk worden afgevoerd. Hierbij 
kunnen de twee eisen goed worden gecombineerd. 

Gekozen is voor de laatste optie, omdat met een ruimtelijk vakwerk de lichtste constructie wordt 
verkregen om de belasting op te nemen. 
In tiguur 57 wordt het ontwerp van een serie gordingen met een deel van de spanten weergegeven. 

Figuur 57. Ontwerp van een aantal gordingen. 

De vakwerkconstructie wordt uitgevoerd met drie randstaven; twee boven, voor de bevestiging van de 
dakplaten, en één onder. 
Om de vorm te bepalen, worden de twee eisen waaraan de gording moet voldoen apart behandeld. 

Opnemen van de momenten: 
Omdat de gording belast wordt met een gelijkmatig verdeelde belasting, ontstaat het grootste moment 
in het midden. Door nu de gording de momentenlijn te laten volgen, wordt het moment zo gunstig 
mogelijk opgenomen. 

Opnemen van de normaalkrachten: 
Ook is de gording te beschouwen als een pendelstaaf, omdat de bevestiging aan de spanten 
scharnierend is uitgevoerd. Door nu de randstaven in het midden van de gording een zo groot 
mogelijk afstand ten opzichte van elkaar te geven, wordt daar de grootste stijfheid verkregen, wat 
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gunstig is voor het opnemen van drukkrachten. Naar de oplegging toe kan er een verjonging optreden, 
zonder de capaciteit nadelig te beïnvloeden. 

12.4 Verbanden 
In hoofdstuk 10 is bepaald, dat de invloed van de verbanden op de verplaatsingen van de overkapping 
aanzienlijk is, als deze zowel trekkrachten als drukkrachten kunnen opnemen. Dit zijn de enige 
belastingen op de verbanden. Voor het opnemen van trekkrachten is alleen maar oppetvlakte vereist, 
maar voor het opnemen van drukkrachten speelt knik een belangrijke rol. Dan is het zinvol om het 
oppeivlak symmetrisch zover mogelijk van de neutrale lijn te verwijderen. De meest gunstige vorm is 
het buisprofiel. Daarom worden alle verbanden uitgevoerd als buizen. In figuur 58 worden een aantal 
verbanden weergegeven, met daarbij de aansluiting aan de drukring, spanten en gordingen. 

Figuur 58. Ontwerp van het verband. 

12.5 Totale constructie 
Nu de onderdelen van de overkapping zijn bepaald, kunnen deze worden samengesteld. Na 
samenvoeging van de elementen wordt de totale staalconstructie van de overkapping verkregen. Voor 
het dragen van deze staalconstructie is een betonnen basis ontworpen. In de volgende figuren wordt 
de overkapping in theorie opgebouwd: 
- figuur 59a: spanten voor het vormen van de overkapping 
- figuur 59b: steunberen en drukring voor het dragen van de spanten 
- figuur 59c: toevoeging van gordingen voor het dragen van de dakelementen 
- figuur 59d: verbanden die voor de schaalwerking zorgen 
- figuur 59e: wanden voor de stabiliteit van de steunberen. 
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Figuur 59a. De spanten voor het vormen van de overkapping 
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Figuur 59b . Drukring en steunberen voor het dragen van de spanten. 
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Figuur 59c. Gordingen voor het dragen van de dakplaten. 
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Figuur 596. Verbanden die voor de schaalwerking zorgen. 
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Figuur 59e. Wanden voor de stabiliteit van de steunberen. 
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13. Toetsing 
Nu de definitieve vormen van de constructieve elementen zijn bepaald, kan de gehele staalconstructie 
in het rekenprogramma ANSYS worden ingevoerd. 
Om de constructie van de overkapping te kunnen invoeren, is deze eerst in het tekenprogramma 
AUTOCAD getekend. De posities van de knooppunten tussen de verschillende staven zijn met dit 
programma bepaald. Nu de plaatsen van de knooppunten bekend zijn, kunnen tussen deze 
knooppunten de desbetreffende staven worden aangebracht. 
De vakwerken zelf worden opgebouwd uit stalen buisprofielen, omdat de belasting op de staven 
uitsluitend uit trek- en drukkrachten bestaat. Daarom worden deze staven geschematiseerd als 
staafelementen. Een uitzondering vormt de gording. Deze vakwerkconstructie wordt geschematiseerd 
als een portaalelement, waarvan de doorsnedegrootheden overeenkomen met de werkelijke gording. 
Hierbij wordt verwezen naar de uitgevoerde berekening in $4.2. 
Voor de doorsneden van de staven wordt in eerste instantie uitgegaan van de profielen, die bij het 
voorlopig ontwerp zijn bepaald. 
Voor de toe te passen belastingscombinaties wordt verwezen naar $1 1.3. Daar is uitvoerig aan de 
orde gekomen, welke belastingscombinaties voor de verschillende grenstoestanden maatgevend zijn. 
Vanwege de grote afmetingen van de overkapping, zal de temperatuur ook als belasting 
meegenomen worden. Temperatuurveranderingen hebben invloed op lengte van de staven. Bij 
temperatuurverhoging vindt er een verlenging van de staven plaats en bij een temperatuur verlaging 
een verkorting van de staven. Deze temperatuur is in de belastingscombinaties verwerkt. 
De overkapping zal bij deze maatgevende belastingscombinaties worden getoetst op sterkte, stijfheid 
en stabiliteit. 

Het invoeren van de constructie van de overkapping en de daarop werkende belastingen in het 
rekenprogramma ANSYS gebeurt met een invoerfile. In deze file staan alle gegevens van de 
overkapping vermeld. In Appendix B is een gedeelte van de invoerfile weergegeven, waarbij de 
belastingscombinatie bestaat uit het eigen gewicht en sneeuw. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om de constructie te berekenen; in dit geval is gekozen voor een 
geometrisch niet-lineaire berekening. Bij een geometrisch niet-lineaire berekening hebben de 
verplaatsingen van de constructie invloed op de krachtswerking in de constructie. Omdat er forse 
verplaatsingen van de overkapping worden verwacht, is dit soort berekening het meest nauwkeurig. 

13.1 Sterkte 
Om te controleren of de overkapping ook aan de eis van sterkte voldoet, moeten alle staven op trek 
en druk worden getoetst. 
Om de staven in de vakwerkconstructies te toetsen, wordt er gebruik gemaakt van de normen voor 
staalconstructies, NEN 6770 en NEN 6771. In deze normen wordt aangegeven op welke wijze de 
staven moeten worden gecontroleerd op sterkte. Om te controleren of de toetsingsregels ook van 
toepassing zijn, moeten de doorsnedeklassen van de buisprofielen worden bepaald. 

De maximale breedte-dikte verhoudingen voor de plaatvormige delen van de doorsneden worden in 
onderstaande tabel weergegeven. 
In de tabel heeft a, de volgende betekenis: a, = ./ (fref/fy;d) waarin frd = 235 ~ l m r n ~  

Als voor = 235 ~ l m m * ,  dan wordt a, = 1 

2 dlt < 70 a," 
3 dlt < 90 a: 

Tabel 41. Bepaling van de doorsnedeklasse. 

Er is gekozen voor profielen van doorsnedeklasse 1. Voor deze doorsnedeklasse gelden de 
toetsingsregels, die hierna zullen worden behandeld. 

zie Appendix B 
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13.1.1 Axiale trek 
De trekkrachten in de constructie zijn bepaald onder twee maatgevende belastingscombinaties; 
permanente belasting gecombineerd met sneeuw en permanente belasting gecombineerd met wind 
op de lange zijde. Hierbij is de momentane temperatuur meegenomen (zie ook $1 1.3). 
Omdat de staven van de vakwerkconstructies behoren tot doorsnedeklasse 1, moet er voldaan 
worden aan de toetsingsregel: 

Nt;s,d is de rekenwaarde van de treknormaalkracht ten gevolge van de belasting 
Ntiuid is de rekenwaarde van de treknormaalkracht met betrekking tot de capaciteit in de uiterste 

grenstoestand: &;d = Npi;d = A * fy;d 

is de rekenwaarde van de normaalkracht met betrekking tot de plastische capaciteit 
A is de oppervlakte van de doorsnede van de staaf 
fyid is de rekenwaarde van de vloeigrens = 235 ~ l m m ~ .  

In Appendix C wordt een overzicht gegeven van de verschillende const~ctieve elementen, waarbij 
deze check is uitgevoerd voor de maatgevende belastingscombinaties . Het gaat hierbij om de 
drukring, spanten en verbanden. Voor de gording is een andere procedure gevolgd, die hierna 
uitgelegd zal worden. 
Elk constructief element bestaat weer uit categorieën; randstaven, wandstaven, interne staven etc. 
Per categorie elementen is de maximale trekkracht bepaald bij de verschillende belastingscombinaties 
( kolom 3 en 5). Deze is maatgevend voor het bepalen van de doorsnede van de staaf voor die 
categorie. Naast de maatgevende krachten zijn in een tabel de profieldoorsneden van de staven 
vermeld. Hierop wordt de toets losgelaten. In de eerste kolom van de tabel met unity checks wordt de 
uitkomst van die toets weergegeven. 

Zoals al in $13. is vermeld, zijn de gordingen uitgevoerd als portaalelementen. Dit portaalelement 
dient ter vervanging van het ruimtelijke vakwerk, waaruit de gording is opgebouwd. Door deze 
schematisering worden de krachten en buigende momenten in het portaalelement bepaald. Er treden 
geen wringende momenten op. Deze krachten en momenten moeten weer over de afzonderlijke 
randstaven worden verdeeld. 
Het vakwerk bestaat uit 2 bovenstaven en 1 onderstaaf. De hartafstand tussen de bovenstaven 
bedraagt 400 mm en de afstand tussen de boven- en onderstaven bedraagt 600 mm. 
De optredende normaalkrachten kunnen eenvoudig over de 3 randstaven worden verdeeld, maar voor 
de momenten moet gebruik worden gemaakt van de hartafstanden tussen de randstaven. Ook de 
tekens van de optredende momenten zijn van belang. Door nu de momenten om te zetten in trek- en 
drukkrachten in de randstaven worden de maximaal optredende trekkrachten in de randstaven 
berekend. Vervolgens worden deze krachten gedeeld door de maximaal toelaatbare spanning van 
235 ~lmm'. Door deze laatste rekenstap wordt de oppetvlakte bepaald, die minimaal nodig is voor het 
opnemen van de trekkrachten in de randstaven. 

13.1.2 Axiale druk: 
De drukkrachten zijn onder dezelfde maatgevende belastingscombinaties bepaald als de trekkrachten. 
Omdat de staven van de vakwerkconstructies behoren tot doorsnedeklasse 1, moet er voldaan 
worden aan de toetsingsregel: 

Ncisid is de rekenwaarde van de druknormaalkracht ten gevolge van de belasting 
Nc,u,d is de rekenwaarde van de druknormaalkracht met betrekking tot de capaciteit in de uiterste 

grenstoestand: Nc,u.~ = Npl;d = A fy;d 

N ~ ~ . d  is de rekenwaarde van de normaalkracht met betrekking tot de plastische capaciteit 

zie Appendix C 
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In Appendix C wordt een overzicht gegeven van de verschillende const~ctieve elementen, waarbij 
deze check is uitgevoerd voor de maatgevende belastingscombinaties . Elk constructief element 
bestaat weer uit categorieën; randstaven, wandstaven, interne staven etc. Het gaat hierbij om de 
staven die al getoetst zijn op trek. Per categorie elementen is de maximale drukkracht bepaald bij de 
verschillende belastingscombinaties ( kolom 2 en 4). Deze is maatgevend voor het bepalen van de 
doorsnede van de staaf voor die categorie. Naast de maatgevende krachten zijn in een tabel de 
profieldoorsneden van de staven vermeld. Hierop wordt de toets losgelaten. In de tweede kolom van 
de tabel met unity checks wordt de uitkomst van die toets weergegeven. 

Voor de gording is opnieuw de procedure gevolgd, die in de vorige paragraaf uiteen is gezet, maar nu 
voor het bepalen van de minimale oppervlakte van de randstaven die nodig is voor het opnemen van 
de drukkrachten. 

Na het uitvoeren van de toetsingsregels voor op trek enlof druk belaste staven wordt geconcludeerd, 
dat in hoofdzaak de windbelasting maatgevend is voor de doorsneden van de staven. Deze 
doorsneden zijn zo gekozen, dat er geen bezwijken van de staven zal optreden. 

13.2 Stijfheid 
Naast het voldoen aan de eis van de sterkte, moet de overkapping ook voldoende stijf zijn. De 
verplaatsingen mogen niet te groot worden, anders is de overkapping niet meer functioneel. 
De belastingscombinaties die voor de uiterste grenstoestand maatgevend zijn, zijn ook voor de 
bruikbaarheidsgrenstoestand maatgevend. Hierbij wordt verwezen naar tabel 38 van $1 1.3. 

Om te controleren of de verplaatsingen van de overkapping niet te groot zijn, moet er onderscheid 
gemaakt worden tussen de verschillende constructieve elementen; 
- Voor de drukring wordt een maximale toelaatbare verplaatsing van 500 mm aangehouden. Deze 
waarde berust op gevoel, omdat er voor deze constructie geen normen voor handen zijn. 
- Door de gordingen te beschouwen als liggers op twee steunpunten, kan de maximale verplaatsing 
vastgesteld worden. Volgens NEN 6702 geldt voor de maximale verplaatsing een eis van 11250 van 
de overspanning. 
- De verplaatsingen van de uiteinden van de spanten komen overeen met de verplaatsingen van de 
drukring ter plaatse. De eis hiervoor is 500 mm. Ook de spanten kunnen gezien worden als liggers op 
twee steunpunten; aan de ene zijde opgelegd op de steunberen en aan de andere zijde bevestigd aan 
de drukring. Volgens NEN 6702 geldt voor de maximale verplaatsing dan een eis van 11250 van de 
overspanning. 

In Appendix D worden de verplaatsingen van de verschillende constructieve elementen weergegeven 
onder de volgende belastingscombinaties voor de bruikbaarheidsgrenstoestand : 
- 1 ,O x permanente belasting + 4OC 
- 1 ,O x permanente belasting + 1 ,O x sneeuwbelasting + 4OC 
- 1 ,O x permanente belasting + 1 ,O x wind op lange zijde + 4OC 

Bij het behandelen van de verplaatsingen van de overkapping onder verschillende 
belastingscombinaties zullen eerst de verplaatsingen ten gevolge van sneeuw en dan de 
verplaatsingen ten gevolge van wind behandeld worden. 

Als de verplaatsingen van de elementen getoetst worden aan de boven genoemde eisen, dan voldoet 
de overkapping bij de eerste twee belastingscombinaties. Omdat de verplaatsingen onder 
sneeuwbelasting groter zijn dan onder alleen de permanente belasting, wordt voor de uitleg alleen 
gekeken naar de combinatie van permanente belasting en sneeuwbelasting. 
De verplaatsingen van de drukring bedragen maximaal 519 mm. De maximaal toelaatbare 
verplaatsing is 500 mm. Deze verplaatsing wordt dus met 3,8% overschreden. Gekeken naar het 
verschil in toename van de verplaatsing bedraagt deze slechts 258 mm over circa 70 meter. Wordt de 
drukring beschouwt als een ligger opgelegd op de kopse zijden, dan is de verplaatsing 1,8.10" van de 
overspanning. De maximale doorbuiging voor een ligger is 4,0.103 van de overspanning. De 
verplaatsing blijft hier ruimschoots onder. 

- zie Appendix C 
zie Appendix D 
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De uiteinden van de spanten ondergaan logischeiwijs dezelfde verplaatsingen als de drukring. Over 
de lengte beschouwd nemen de verplaatsingen van de spanten vanaf het scharnier naar de drukring 
toe. Dit is niet het gevolg van een doorbuigen van de spanten onder de belasting uit de gordingen, 
maar een verplaatsing ten gevolge van het verplaatsen van de drukring. De spanten vervormen 
nauwelijks, maar roteren slechts om de scharnierende bevestiging aan de steunberen. 
Het doorbuigen van de gordingen onder invloed van sneeuw voldoet in alle gevallen aan de eis van 
4,0-10" van de overspanning. Omdat de gordingen dienst doen als secundaire drukringen, is een 
kleine verplaatsing gunstig. Hierdoor blijven de extra momenten ten gevolge van de aanwezige 
normaalkrachten en verplaatsingen ook klein. 

De windbelasting op de lange zijde zorgt voor grote verplaatsingen van de overkapping. Hierbij 
voldoen alleen de gordingen aan de eis. De verplaatsingen van de drukring en daarmee ook de 
spanten zijn aan de loefzijde te groot. Aan de lijzijde wordt voldaan aan de eis voor de maximale 
verplaatsing. Aan de loefiijde wordt de neerwaartse verplaatsing bereikt door de verplaatsing onder 
windbelasting op te tellen bij de verplaatsing onder het eigen gewicht. Bij de lijzijde kan de 
verplaatsing worden afgetrokken van de verplaatsing onder het eigen gewicht. Aan de lijzijde 
veroorzaakt zuiging namelijk een opwaartse verplaatsing. 
In dit geval kan er ook gekeken worden naar de extra verplaatsingen die door de windbelasting 
worden veroorzaakt. De verplaatste toestand onder het eigengewicht is dan de uitgangssituatie. 
Vanuit deze situatie worden de verplaatsingen door windbelasting bepaald. Voor de eenvoud wordt 
uitsluitend naar drie punten op de onderrandstaaf van de drukring gekeken; het midden van de 
loefzijde, de kopse zijde en het midden van de lijzijde. De resultaten worden in tabel 42 weergegeven. 

UZ (mm) UZ (mm) UZ (mm) 
eigen gewicht -369 -1 80 -369 
eigen gewicht + wind -1 158 -1 52 41 8 
wind -789 28 787 

Tabel 42. De verplaatsing van drie punten van de onderrandstaaf van de drukring. 

Door de verplaatste toestand onder het eigen gewicht als uitgangspunt te nemen, komen de 
verplaatsingen dichter in de buurt van de eis. Maar ondanks deze andere beschouwing wordt de eis 
nog met 58% overschreden. Dit is teveel. 
Zoals al in het begin van dit hoofdstuk is vermeld, zijn de berekeningen uitgevoerd met doorsneden 
van staven, die in het voorlopig ontwerp waren bepaald. In Appendix C zijn op basis van de erop 
werkende krachten, de minimale profieldoorsneden bepaald. Deze blijken in een aantal gevallen 
zwaarder te zijn, dan in het voorlopig ontwerp was bepaald. 
Door het zwaarder worden van bepaalde staven, zullen de stijfheden van de ruimtelijk vakwerken 
toenemen. Door het zwaarder worden van de overkapping, zal de verplaatsing onder het eigengewicht 
toenemen, maar aan de andere kant ook weer afnemen, omdat het geheel stijver wordt. 
Door het invoeren van de zwaardere profielen voor de randstaven van de drukring en spanten en voor 
de verbanden, zijn de verplaatsingen aanzienlijk gereduceerd. De uitkomsten van deze berekening 
worden in tabel 43 gegeven. 

u, (mm) u, (mm) U, (mm) 
eigen gewicht + wind -762 -1 22 269 

Tabel 43. De verplaatsing van drie punten van de onderrandstaaf van de drukring. 

Wordt er uitsluitend naar de eindverplaatsing gekeken, dan wordt de eis van een maximale 
verplaatsing van 500 mm voor de drukring aan de loefzijde met 52,4% overschreden. De 
verplaatsingen aan de kopse zijde en de lijzijde voldoen wel aan deze eis. Ook nu kunnen de 
verplaatsingen bekeken worden vanuit de vervormde toestand onder het eigen gewicht. De extra 
verplaatsingen ten gevolge van de windbelasting liggen nu in de buurt van 500 mm. 
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Resumerend kan er gesteld worden, dat door invoering van de in 513.1 berekende profielen, de 
verplaatsingen van de overkapping voldoen aan de eisen. 

13.3 Stabiliteit 
De laatste eis waaraan de overkapping moet voldoen is de stabiliteit. Bij stabiliteit kan er onderscheid 
gemaakt worden tussen globale- en lokale stabiliteit. Globale instabiliteit houdt in, dat een deel van de 
overkapping uitknikt. Lokale instabiliteit betekent, dat een enkele staaf uit zal knikken. 

13.3.1 Globale stabiliteit 
Voor het bepalen van de krachtswerking in de constructie is gekozen voor een geometrisch niet- 
lineaire berekening. Dit betekent, dat de vervormde toestand invloed heeft op de krachtswerking. 
Bij deze berekening wordt de overkapping ook getoetst op globale knikstabiliteit. Om de krachten in de 
constructie te kunnen bepalen, moet de berekening convergeren naar een eindoplossing. Dus als er 
een eindoplossing wordt verkregen, dan treedt er geen globale instabiliteit van de overkapping op. 
Is er nu sprake van divergentie (het niet convergeren naar een eindoplossing), dan kan dit globale 
instabiliteit inhouden. Er wordt gesproken over kan, omdat er nog andere oorzaken zijn van het 
optreden van divergentie zoals; 
- een te streng convergentiecriterium 
- een te klein aantal iteraties 
- de belastingstappen zijn te groot. 

Bij het uitrekenen van de krachten in- en verplaatsingen van de overkapping, is een oplossing 
verkregen. Dit houdt in, dat er sprake is van convergentie. De overkapping zal niet bezwijken door het 
optreden van globale instabiliteit van de constructie. 

13.3.2 Lokale stabiliteit 
Naast globale stabiliteit moet ook voldaan worden aan lokale stabiliteit. Daarvoor moeten de staven 
getoetst worden op knikstabiliteit. In de normen voor staalconstructies NEN6770 en NEN6771 worden 
toetsingsregels gegeven voor het controleren van op druk belaste staven. 
De staven in de vakwerkconstructies bestaan uit buisprofielen en worden uitsluiten op trek enlof druk 
belast. Daarom kan de volgende toetsingsregel worden toegepast. 
Voor centrisch gedrukte, enkelvoudige, rechte, prismatische staven moet zijn voldaan aan; 

wbuc is de knikfactor voor knikinstabiliteit om beide assen, afhankelijk van de relatieve slankheid 
(zie tabel 44). 

Voor de relatieve slankheid geldt: Arel = .( ( Npi;dlF~ ) = UAe 

2 met: FE = 7t2 Ed l / l buc 

k = lbw: / i 
h, = 7 t  * d ( Edlfy;d) 
i = d ( l / ~ )  

FE is de Eulerknikkracht 
X is de slankheid van een staaf met betrekking tot knik 
h, is de slankheid van een staaf waarbij de knikspanning volgens Euler gelijk is aan fYid 
Ibuc is de kniklengte van een staaf 
i is de oppervlaktemomentarm 
I is het axiaal kwadratisch oppervlaktemoment 

Omdat hier sprake is van buisprofielen, is de toets voor beide assen hetzelfde. 

De knikfactor abuc moet zijn ontleend aan tabel 44 en is afhankelijk van de relatieve slankheid en de 
keuze van de instabiliteitskromme, welke hierna behandeld zal worden. Welke instabiliteitskromme 
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gehanteerd moet worden is afhankelijk van de staafdoorsnede, de plaatdikte, de productiewijze en de 
as van de staafdoorsnede. 

I buisprofielen wamgewalst elke as a I 
Tabel 43. Bepaling van de instabiliteitskrornrne voor buisprofielen. 

2.0 0,22 
2.1 0.20 
22 0,19 
2.3 0,17 
2 4  0.1 6 
2,s 0,15 
2,6 0.1 4 
2 7  0.13 
2,8 0,12 

,2.9 O,I 1 
Tabel 44. Bepaling van de knikfactor ohc. 

Buisprofielen hoeven niet op torsiestabiliteit en torsieknikstabiliteit te worden getoetst. 

Kniklenate van randstaven 
- Knik in het vlak van het vakwerk: 
Voor knik in het vlak van het vakwerk moet de systeemlengte als kniklengte zijn aangehouden. 

- Knik uit het vlak van het vakwerk: 
De kniklengte van de randstaven bij knik uit het vlak van het vakwerk is gelijk aan de afstand tussen 
de punten waar de staaf star wordt gesteund tegen de verplaatsing uit het vlak van het vakwerk: 

Omdat hier sprake is van ruimtelijke vakwerken is de kniklengte van de randstaven gelijk aan de 
afstand tussen de bevestiging aan de wandstaven. De wandstaven vormen een piramide die als een 
starre steun kan worden aangemerkt. 
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Knikienate van wandstaven 
- Knik in het vlak van het vakwerk: 
Voor de kniklengte van wandstaven die scharnierend aan de randstaven zijn verbonden geldt: 

- Knik uit het vlak van het vakwerk: 
Voor de knik uit het vlak van het vakwerk mag de systeemlengte als kniklengte zijn gebruikt: 

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden, dat voor alle staven de systeemlengte als 
kniklengte mag worden gebruikt. 
Voor de kniklengte van de wandstaven kan een eventuele reductie toegepast worden als aan een 
aantal voorwaarden wordt voldaan. Omdat op basis van schematiseringen de doorsneden van de 
staven tot stand zijn gekomen, wordt geen gebruik gemaakt van een mogelijke reductie. Als de staven 
zwaarder moeten worden om aan knikstabiliteit te voldoen, is er nog een reserve aanwezig om de 
grotere krachten in de overkapping ten gevolge van een toename van het eigen gewicht op te nemen. 

In Appendix C wordt een overzicht gegeven van de verschillende const~ctieve elementen, waarbij 
deze check is uitgevoerd voor de maatgevende belastingscombinaties . Het gaat hierbij om de 
drukring, spanten en verbanden. Voor de gording is een andere procedure gevolgd, die hierna 
uitgelegd zal worden. 
Elk constructief element bestaat weer uit categorieën; randstaven, wandstaven, interne staven etc. 
Per categorie elementen is de maximale drukkracht bepaald bij de verschillende 
belastingscombinaties ( kolom 2 en 4). Deze is maatgevend voor het bepalen van de doorsnede van 
de staaf voor die categorie. Naast de maatgevende krachten zijn in een tabel de profieldoorsneden 
van de staven vermeld. Hierop wordt de toets losgelaten. In de derde kolom van de tabel met unity 
checks wordt de uitkomst van de toets weergegeven. 

Zoals al in Ej13. is vermeld, zijn de gordingen uitgevoerd als portaalelementen. Dit pottaalelement 
dient ter vervanging van het ruimtelijke vakwerk, waaruit de gording is opgebouwd. Door deze 
schematisering worden de krachten en buigende momenten in het portaalelement bepaald. Deze 
krachten en momenten moeten weer over de afzonderlijke randstaven worden verdeeld. Op welke 
wijze dii is gedaan, is in $13.1 . l  uiteengezet. 
Omdat de kniklengtes van de randstaven van de gordingen nog niet bekend zijn, kan de check niet 
worden uitgevoerd. Ook de wandstaven kunnen niet op knik worden gecontroleerd, omdat de krachten 
in deze staven niet bekend zijn. Om toch een uitspraak te kunnen doen over de lokale stabiliteit van 
de staven in het ruimtelijk vakwerk, wordt gekeken naar de toetsingen van de staven van de spanten. 
Aan de uitkomsten van deze toetsen is te zien, dat het verschil tussen de uitkomsten voor druk en knik 
niet groot is. Door de berekende oppervlaktes die nodig zijn voor het opnemen van de drukkrachten 
iets groter te nemen, wordt voldaan aan de lokale knikstabiliteit. 

13.4 Vergelijking profieldoorsneden 
De berekening is uitgevoerd met profielen, die golden voor het voorlopig ontwerp. Deze profielen zijn 
met eenvoudige berekeningen bepaald. Nu is een gedetailleerde berekening uitgevoerd en op basis 
hiervan zijn de staven gecontroleerd. Voldeden de staven niet aan de toetsingsregels, dan zijn 
zwaardere profielen toegepast, die er wel aan voldoen. 
Voor een vergelijking tussen de aangenomen doorsneden van de profielen en de doorsneden die 
nodig zijn om te voldoen aan de hiervoor uitgevoerde toetsingsregels (zie Appendix C), worden de 
gemiddelde oppervlaktes van de randstaven en wandstaven van de verschillende constructieve 
elementen naast elkaar gezet. 

zie Appendix C 
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Drukring 
In het voorlopig ontwerp is gekozen voor de volgende doorsneden van de staven: 
- randstaven: 0 320121 met A = 19726 mm2 
- wandstaven: 0 12016 met A = 2? 49 mm2 

In het voorlopig ontwerp is de drukring geschematiseerd als een ligger op twee steunpunten (zie 
$3.2.3). De belasting bestond uitsluitend uit het afsteunen van de spanten op de ring. In de drukring 
ontstonden uiteraard ook drukkrachten, maar de groottes hiervan konden moeilijk ingeschat worden. 
Met de berekening van het totale model in ANSYS is dit wel meegenomen. Uit deze berekening blijkt, 
dat de krachten in de randstaven aanzienlijk verschillen. Daarom zullen de doorsneden van de 
randstaven ook verschillend zijn. De krachten in de wandstaven zijn aan de lange zijden kleiner dan 
de krachten aan de kopse zijden. Hierom is er een tweedeling aangebracht in de wandstaven. De 
wandstaven aan de lange zijden kunnen nu lichter uitgevoerd worden dan de staven aan de kopse 
zijden. 

Uit de berekening volgt een doorsnede voor de randstaven van: 

- randstaaf onder: 0 219,1120 met A = 1251 0 mm2 
- randstaaf boven: 0 406,4132 met A = 37639 mm2 
- randstaaf midden: 0 323,9116 met A = 15477 mm2 

Hieruit volgt, dat de bovenste randstaaf aanzienlijk zwaarder moet worden en de andere twee 
randstaven lichter kunnen worden uitgevoerd. Als naar de totale oppervlakte van de drie randstaven 
samen wordt gekeken, dan komt deze ongeveer overeen met de totale oppervlakte bepaald in het 
voorlopig ontwerp. 

Uit de berekening volgt een gemiddelde doorsnede voor de wandstaven van: 
- wandstaven kopse zijde: 0 168,311 0 met A = 4973 mm: 
- wandstaven lange zijde: 0 114,3/6,3 met A = 21 38 mm 

De wandstaven aan de kopse zijden moeten zwaarder worden uitgevoerd. De krachtswerking aan de 
kopse zijde kon niet handmatig worden bepaald. Daarom zijn de doorsneden van de wandstaven aan 
de kopse zijden in eerste instantie gelijk genomen aan de doorsneden van de wandstaven aan de 
lange zijden. 
De doorsneden van de wandstaven aan de lange zijden komen goed overeen met de doorsneden 
bepaald in het voorlopig ontwerp. 

S~anten 
In het vooriopig ontwerp is gekozen voor de volgende doorsneden van de staven: 
- randstaven: 0 1  8011 1 met A = 5840 mm2 
- wandstaven: 0 7014 met A = 829 mm2 

Zoals ook al bleek uit de berekeningen van het globale model, worden de spanten niet allemaal gelijk 
belast. De spanten aan de lange zijden dragen uitsluitend de gordingen. De spanten aan de kopse 
zijden nemen, behalve de belasting uit de gordingen, ook de belasting uit de drukring op. Tussen de 
spanten aan de kopse zijden en de spanten aan de lange zijden bevindt zich nog een tussengebied. 
Als de staven in de spanten op de maatgevende krachten zouden worden gedimensioneerd, zou de 
zwaarte van de spanten aan de lange zijden bepaald worden door de grote krachten in de spanten 
aan de kopse zijden. Hierom worden de spanten verdeeld in 3 categorieën. In Appendix C wordt een 
overzicht van deze categorieën gegeven. 
Voor een heldere vergelijking wordt alleen naar de doorsneden van de randstaven gekeken. De 
noodzakelijke profieldoorsneden van de wandstaven en interne staven verschillen aanzienlijk. Hierin 
zal dan ook een geleding moeten worden aangebracht. 

- Kopse zijde (categorie 1): 
Uit de berekening volgt een doorsnede voor de randstaven van: 0 21 9,1116 met A = 10209 mm2. 

De belasting uit de drukring wordt via de spanten aan de kopse zijde naar de fundatie afgevoerd. 
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Daarom zijn de spanten fors zwaarder dan volgend uit de handberekeningen voor het voorlopig 
ontwerp. Het gaat hierbij om 27,8% van de spanten. 

- Tussengebied (categorie 2): 
Uit de berekening volgt een doorsnede voor de randstaven van: 0 219,1116 met A = 10209 mm2. 

De belasting uit de drukring wordt ook nog gedeeltelijk via deze spanten naar de fundatie afgevoerd. 
Daarom zijn de spanten zwaarder dan volgend uit de handberekeningen voor het voorlopig ontwerp. 
Het gaat hierbij om 22,2% van de spanten. 

- Lange zijde (categorie 3): 
Uit de berekening volgt een doorsnede van de randstaven van: 0 193,7110 met A = 5771 mm2 

Deze spanten dienen alleen voor het afdragen van de belasting uit de gordingen. Ze steunen aan de 
ene zijde op de steunberen en aan de andere zijde op de drukring. De zwaarte van de spanten komt 
vrij nauwkeurig overeen met de zwaarte volgend uit de handberekeningen. Het gaat hierbij om 50,0% 
van de spanten. 

Resumerend kan er gesteld worden, dat 50% van de spanten overeenkomt met de doorsneden die in 
het voorlopige ontwerp zijn bepaald. Het gaat hierbij dan om de spanten aan de lange zijden. De 
schematisering van deze spanten in het voorlopig ontwerp blijkt dus juist te zijn ( zie 33.2.1 ). 
Voor de overige 50% van de spanten blijkt, dat de doorsneden van de staven in het voorlopig ontwerp 
te licht zijn. De verklaring hiervoor ligt in het feit, dat de invloed van de afdracht van de belasting uit de 
drukring via de spanten naar de fundatie bij de handberekeningen niet is meegenomen. 

Gordinaen 
Bij het vergelijken van de gordingen wordt alleen gekeken naar de randstaven, omdat de wandstaven 
niet bepaald zijn. 
In het voorlopig ontwerp is gekozen voor de volgende doorsneden van de randstaven: 
- randstaven: 07016,5 met A = 1297 mm2 

In Appendix C zijn de oppervlaktes van de randstaven berekent, die nodig zijn om de trek- en 
drukkrachten te kunnen opnemen. Van de 36 vakken zijn er 16 berekend. Daarvan zijn er 4 
weergegeven in verband met symmetrie. 
Bij de berekening is de functie van de gordingen als secundaire drukringen ook meegenomen, welke 
bij de handberekeningen achterwege is gelaten. Ondanks deze extra functie blijken de oppervlaktes in 
90,6% van de gevallen kleiner te zijn dan de aangenomen oppervlakte van 1297 mm2. 

Verbanden 
In het vootiopig ontwerp zijn er wel verbanden in de overkapping toegepast, maar de zwaarte hiervan 
is tijdens het ontwerpen aangepast. Het profiel waarmee de berekening is uitgevoerd: 
- staven: 0 14014,6 met A = 1963 mm2 

Uit de berekening volgt, dat evenals de spanten, de verbanden ook onderverdeeld kunnen worden in 
drie categorieën; kopse zijde, lange zijde en een tussengebied. Voor een overzicht van deze 
categorieën wordt verwezen naar Appendix C. Hieronder worden de gemiddelde doorsneden van de 
verbanden voor de verschillende gebieden weergegeven: 
- kopse zijde: gemiddeld 0 193,711 0 A = 5771 mm2 
- tussengebied: gemiddeld 0 168,316,3 A = 3206 mm2 
- lange zijde: gemiddeld 0 139,716,3 A = 2640 mm2 

In alle gevallen moet er voor een zwaarder profiel gekozen worden. Uit de bovenstaande profielen 
blijkt, dat de krachten in de verbanden aan de kopse zijden het grootst zijn. Dat klopt ook, om dat hier 
de krachten uit de drukring naar de fundatie worden gebracht. 
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13.5 Conclusie 
De staven in de overkapping moeten worden gedimensioneerd op de maatgevende krachten. Deze 
worden voor het overgrote deel veroorzaakt door de windbelasting. De krachten onder 
sneeuwbelasting zijn vaak aanzienlijk lager. 
Bij het ontwerpen van de optimale vorm van de overkapping is uitgegaan van permanente belasting, 
gecombineerd met sneeuwbelasting. Het gevolg is een vorm, waarbij de krachten onder deze 
belasting zo optimaal mogelijk worden afgevoerd. Hierbij komt nog, dat sneeuwbelasting een 
dubbelsymmetrische belasting is en daardoor een gelijkmatige kracht op de overkapping uitoefent. 
Wind levert een asymmetrische belasting op de overkapping op. Hierdoor wordt de overkapping niet 
gelijkmatig en evenredig belast, waardoor er totaal andere krachten in de overkapping ontstaan. 
Omdat de overkapping hier niet specifiek voor ontworpen is, vanwege het grillige karakter van wind, 
zullen de krachten qua grootte die van sneeuw overtreffen en ook zal er nu trek in de overkapping 
ontstaan in plaats van overwegend druk onder sneeuwbelasting. 

Zoals hiervoor al is opgemerkt, worden de afmetingen van de staven voornamelijk door windbelasting 
bepaald. De windbelasting op de overkapping is op een bepaalde wijze aangenomen, maar voor een 
juiste beschouwing van de windbelasting zijn windtunnelproeven noodzakelijk. 
De kopse zijden van de overkapping worden veel zwaarder belast dan de lange rechte zijden. Tussen 
de kopse zijden en de lange zijden bevindt zich nog een overgangsgebied. Door de overkapping in 
drie delen, c.q. categorieën op te splitsen, kan een aanzienlijke reductie van de doorsnede van de 
staven gerealiseerd worden. 
Een groot deel van de belasting op de lange zijde van de overkapping wordt via de drukring naar de 
kopse zijde afgevoerd. Hierdoor kan dit deel van de overkapping licht worden uitgevoerd. De kopse 
zijde moet zwaarder worden gedimensioneerd, maar deze zwaardere kopse zijde zal vrijwel geen 
vergroting van de belasting in de drukring veroorzaken, omdat ze als het ware een stijf oplegpunt voor 
de drukring realiseren. Hierdoor zullen de verplaatsingen niet groter worden onder het zwaarder 
worden van de kopse zijde. 

Als er naar de absolute waarden van de verplaatsingen wordt gekeken, dan moet de conclusie 
worden getrokken, dat de overkapping onder windbelasting grote verplaatsingen ondergaat en onder 
sneeuwbelasting aan alle eisen voldoet. 
Bij de verplaatsingen onder windbelasting kunnen een aantal kanttekeningen worden geplaatst; 

1) Eerder is al opgemerkt, dat de windbelasting op een bepaalde manier is aangenomen, maar dat 
voor een nauwkeurige beschouwing van het gedrag gebruik moet worden gemaakt van 
windtunnelproeven. Uit bijvoorbeeld windtunnelproeven op een model van de "Amsterdam Arenan 
volgde, dat op het dakvlak uitsluitend zuiging optrad. Dit in tegenstelling tot mijn aangenomen 
windbelasting van druk aan de loefiijde en zuiging aan de lijzijde. 

2) De randstaven van de drukring hebben dezelfde dimensies. Hierdoor ligt de zwaartelijn onder de 
zwaartelijn van de spanten en veroorzaken hierdoor een excentriciteit. Bij het onderzoek van het 
globale model is de invloed hiervan al onderzocht en is geconcludeerd, dat deze excentriciteiten 
zoveel mogelijk teniet moeten worden gedaan. Bij het controleren van de randstaven op trek, druk en 
knik zijn er verschillende afmetingen ontstaan. Een positief gevolg hiervan is, dat de afstand tussen de 
zwaartelijn van de drukring en de zwaartelijn van de spanten, oftewel de excentriciteit, afneemt. 

3) Uit de berekeningen is naar voren gekomen, dat de kopse zijden zwaarder moeten worden 
uitgevoerd. Hierdoor zullen deze ook stijver worden, met als gevolg dat de drukring steviger is 
ingeklemd aan de kopse zijden. Dit zal een kleinere verplaatsing van de drukring in het midden van de 
lange zijde opleveren. Een positief effect is, dat een toename van de doorsneden van de randstaven 
met bijvoorbeeld twee keer een twee keer grotere stijfheid van het vakwerk oplevert, maar dat de 
totale belasting niet twee keer zo groot wordt. Dit komt omdat het eigengewicht maar een onderdeel is 
van de totaal aanwezige belasting. 

De hierboven vermelde punten benadrukken, dat de verplaatsing van de overkapping onder 
windbelasting een bovengrens is. Als er rekening wordt gehouden met deze punten, zullen de 
verplaatsingen aanzienlijk gereduceerd worden. 
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14. Constructieve details 
In hoofdstuk 13 zijn de afmetingen van de staven in de constructie van de overkapping bepaald. Maar 
voor het kunnen opnemen van de erop werkende krachten, moeten de krachten wel kunnen worden 
overgebracht op de desbetreffende staven. Deze overdracht zal via de knooppunten moeten 
plaatsvinden. Daarom zal in dit hoofdstuk een aanzet gegeven worden voor de detaillering van de 
knopen. 
Om er achter te komen hoe de knooppunten moeten worden uitgevoerd, is de montagevolgorde van 
de constructieve elementen van de overkapping van belang. In het kort zal dit hierna worden 
uitgewerkt. 

14.1 Montage 
Net als bij ieder gebouw, zal ook hier de fundatie het eerste worden gemaakt. Daama zijn de 
steunberen aan de beurt, omdat hier de spanten aan bevestigd moeten worden. De spanten kunnen 
vanwege hun afmetingen van tevoren in elkaar worden gelast en daarna in hun geheel aan de 
steunberen worden gekoppeld. Omdat de verbinding tussen de steunberen en de spanten een zuivere 
schamier is, kunnen de spanten al aan de steunberen bevestigd worden, zonder dat de drukring al 
aanwezig is. De uiteinden van de spanten zullen tijdelijk op de grond rusten. 
Nu kan de drukring gemaakt worden. Deze zal, vanwege de enorme afmetingen, op de bouwplaats in 
elkaar moeten worden gezet. De verbindingen tussen de staven van de drukring zullen als 
lasverbindingen worden uitgevoerd. Hiervoor zal een geconditioneerde omgeving op de bouwplaats 
aanwezig moeten zijn. Er valt te denken aan een verplaatsbare tent, die aanwezig is op de plaats van 
de drukring, waar de laswerkzaamheden plaatsvinden. De ring moet direkt al in zijn oorspronkelijke 
vorm worden uitgevoerd. Hierbij zal hij op vijzels rusten. Als alle elementen van de drukring zijn 
aangebracht, kan deze met behulp van de al aangebrachte vijzels op hoogte worden gebracht. Nu de 
ring zich op de juiste plaats bevindt, kunnen de uiteinden van de spanten met behulp van een kraan 
op de ring worden gehesen. Als de spanten op hun plaats staan, kunnen de gordingen worden 
gemonteerd. Na het aanbrengen van de gordingen moeten als laatste de verbanden van de 
overkapping een stijf geheel maken. Na beëindiging van het aanbrengen van deze laatste 
constructieve elementen, kunnen de vijzels verwijderd worden en zal de constructie van de 
overkapping een feit zijn. 
Om deze montagevolgorde mogelijk te maken, zal een ontwerp voor de volgende knooppunten 
worden gemaakt; 
- aansluiting spant-steunbeer 
- aansluiting spant-drukring 
- aansluiting spant-gordingtverband 
- aansluiting gording-verband 
- aansluiting spant-verband 

14.2 Aansluiting spant-steunbeer 
Zoals in de vorige paragraaf al vermeld is, bestaat deze verbinding uit een scharnier. De randstaven 
van een spant worden naar één punt gebracht. In dat snijpunt van de randstaven is een bol gemaakt. 
Deze bol past in een huls, die aanlin de steunbeer is gestort. Door nu de bol met een ring aan de huls 
te bevestigen, wordt de scharnierende bevestiging gerealiseerd. Vanwege de grote krachten zijn de 
einden van de staven met platen aan elkaar gekoppeld. In figuur 60 wordt de aansluiting tussen.een 
spant en een steunbeer weergegeven. In Appendix E wordt deze knoop schaal 1 : l 0  weergegeven . 

zie Appendix E 
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Figuur 60. Knoop voor de bevestiging van het spant aan de steunbeer: schaal 1 :50. 

14.3 Aansluiting spant-drukring 
De spanten kunnen pas aan de drukring worden bevestigd, als de drukring op hoogte is gebracht. Ze 
worden dan aan het uiteinde opgetild tot boven de drukring, waarna ze kunnen worden neergelaten op 
de drukring. Om de spanten op hun plaats te houden, zijn aan de drukring platen gelast met daarin 
sleufgaten. De onderrijde van de randstaven van de spanten zijn aan het uiteinde voorrien van een 
sparing met een gelijke lengte als de platen. In de wanden van de randstaven zijn ter plaatse van de 
sparingen ook sleufgaten aangebracht. Bij het neerlaten van de spanten op de drukring vallen de 
platen in de sparingen van de randstaven. Door de sleufgaten kan een bout worden aangebracht, 
waarmee na aandraaiing de randstaven aan de platen zijn bevestigd. Door de sleufgaten kan een 
eventuele maatafwijking opgevangen worden. In figuur 61 wordt dit knooppunt weergegeyen. In 
Appendix E wordt deze knoop schaal 1 :l 0 weergegeven. De doorsnede is schaal 1 :5 getekend . 

zie Appendix E 
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Figuur 61. Knoop voor de bevestiging van een spant aan de druknng: schaal 1 :50 

14.4 Aansluiting spantqordinglverband 
Als de spanten aan de drukring zijn gekoppeld, kan men met het aanbrengen van de gordingen 
beginnen. Zoals al uit het ontwerp is gebleken, zijn alle spanten in een kwart van de overkapping 
verschillend. Ze maken in horizontale zin steeds een andere hoek met de gordingen en verbanden. 
Maar ook in verticale zin zijn de aansluithoeken verschillend, omdat het dak naar de kopse zijden in 
hoogte afneemt. Dit betekent, dat voor een kwart overkapping per knooppunt de hoeken, waaronder 
de gordingen en verbanden aankomen, verschillen. Om te voorkomen dat er 72 verschillende 
aansluitingen moeten worden gemaakt, is voor een algemeen toepasbare knoop gekozen. Deze 
knoop is zo ontwikkeld, dat de verbanden en gordingen alle aanwezige hoeken in zowel horizontale- 
als verticale zin kunnen aannemen. 
De knopen zelf kunnen van tevoren in de spanten worden aangebracht. Ze worden daarbij aan de 
daarvoor bestemde interne staven gelast. 
De bevestiging van de gording aan de knoop gebeurt op de volgende wijze; 
Aan de knoop is een koppelstaaf gemaakt, die in staat is de gording onder de desbetreffende hoek te 
koppelen. Ondanks het kunnen roteren van de koppelstaaf binnen een bepaald bereik, blijft de hartlijn 
door het centrum van de knoop gaan. Hierdoor gaan ook de normaalkrachten uit de gording door het 
centrum. Aan het uiteinde van de koppelstaaf is schroefdraad aangebracht, waar de bus aan het 
uiteinde van de gording opgedraaid kan worden. Deze bus zal op haar beurt ook weer aangedraaid 
moeten worden met een moer, om de speling in de verbinding op te heffen. De lengte van de gording 
is zodanig, dat deze tussen de koppelstaven ligt. Door het uitdraaien van de bussen wordt de 
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verbinding tussen de koppelstaven en de gordingen gerealiseerd. En daarmee is ook de verbinding 
tussen de knoop en de gordingen tot stand gekomen. 
De bevestiging van het verband aan de knoop gebeurt op de volgende wijze; 
Omdat er in deze knoop 11 staven samenkomen (5 interne staven, 2 gordingen en 4 verbanden), 
kunnen de hartlijnen van deze elf staven onmogelijk allemaal door één punt gaan, omdat iedere staaf 
toch haar eigen ruimte nodig heeff. Omdat de gordingen onder verschillende hoeken de knoop 
moeten kunnen bereiken, is er voor gekozen om de verbanden met behulp van kegels te koppelen 
aan de knoop. Aan de top van de kegel is een bol aangebracht, waarom heen een koppelstuk kan 
roteren. Aan dit koppelstuk zit schroefdraad, waarop de bus aan de uiteinden van de verbanden 
gedraaid kan worden. Ook hier moet een extra moer de speling in de bevestiging opheffen. Het 
bevestigingsprincipe is dus gelijk aan die van de gordingen. In figuur 62a en 62b wordt een overzicht 
van de knoop gegeven. In Appendix E wordt een deze knoop schaal 1 :l 0 weergegeven.. 

Figuur 62a. Bovenaanzicht van de knoop voor de bevestiging van gordingen en verbanden aan een spant: schaal 1:50. 

Figuur 62b. Dwarsdoorsnede van de knoop: schaal 150. 

zie Appendix E 
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14.5 Aansluiting gording-verband 
De verbanden lopen van spant naar spant. Maar halverwege moeten ze de gordingen passeren. Om 
deze passage mogelijk te maken, is gekozen voor een knoop op deze plaats. Ook hier passeren de 
verbanden de gordingen onder verschillende hoeken, zowel in horizontale- als verticale zin. Daarom is 
voor een soortgelijke koppeling gekozen als voor de bevestiging van de gordingen aan de spanten. 
Maar nu zijn er geen twee koppelstaven nodig, maar vier. Deze koppelstaven draaien ook nu weer om 
één punt, waarbij de hartlijnen door dat punt blijven gaan. Met deze oplossing wordt voorkomen, dat 
er 36 verschillende knopen moeten worden gemaakt. De knoop wordt ook hier van tevoren aan de 
daarvoor in de gording speciaal aangebrachte interne staven bevestigd. 
Omdat de verbanden onder een scherpe hoek de gordingen naderen, moeten de koppelstaven vrij 
lang worden uitgevoerd, anders raken de verbanden de wandstaven van de gording. Daarom worden 
de bussen aan de uiteinden van de verbanden verjongd. Deze kunnen op de draaduiteinden van de 
koppelstaven worden gedraaid. Ook hier moeten extra moeren worden toegepast om de speling op te 
heffen. In figuur 63a en 63b wordt de koppeling tussen verbanden en een gording weergegeven. In 
Appendix E wordt de knoop schaal 1 :l 0 weergegeven . 

Figuur 63a. Bovenaanzicht van de knoop voor de bevestiging van verbanden aan een gording: schaal 1:s. 

Figuur 63. Dwarsdoorsnede van de knoop: schaal 1 :50 

zie Appendix E 
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14.6 Aansluiting spant-verband 
Deze knoop lijkt veel op de knoop voor de bevestiging van de gordingen en verbanden aan de 
spanten. In plaats van vier verbanden is er nu sprake van twee verbanden en in plaats van twee 
gordingen vindt er nu een koppeling plaats aan een interne staaf. De wijze van bevestigen is identiek; 
een bussysteem met kegels voor de verbanden en een koppelstaaf voor de interne staaf. D ~ z e  knoop 
wordt in figuur 64 weergegeven. In Appendix E wordt deze knoop schaal 1 :l0 weergegeven . 

Figuur 64. Knoop voor de bevestiging van verbanden aan een spant. 

zie Appendix E 
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15. Bekledingssystemen 
Nu de gehele constructie voor de overkapping in detail is ontworpen, moeten er bekledingssystemen 
op de wnstrudie aangebracht worden. Met de bekiedingssystemen wordt het uiteindefijke doel 
bereikt: een bescherming van de ijsbaan tegen weersinvloeden. 
Voor de bekledingssystemen kan er onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de dakbekteding 
en anderzijds de bekleding van de door het dak stekende spanten en de zijde van de drukring 
grenzend aan het binnengebied. 

15.1 Dakbekledingssysteem 
Voor de dakbekleding wordt gekozen voor het duuname en flexibele KAf-Z1P felsbaansysteem. KAL- 
ZIP is de eigentijdse variant op het vroeger met de hand vervaardigde staande felsdak. 

De grote fiexibilrteif van het systeem brengt tal van toepassingen binnen bereik: 
- tange levensduur, conosiebestendigheid 
- makkelijke en snelle montage 
- uitgebreid kleurenpalet, of aluminium nafuurkieur 
- onbeperkte vormgeving, bijvoorbeeld concaaf, convex en conisch 
- recydebaar 

Het KAL-ZIP systeem is speciaal ontworpen voor de bedekking van daken net een geringe helling. 
DOOF de vormgeving en het lijnenspel biedt KAL-ZIP bovendien grote mogelgkheden voor daken waar 
de esthetica een belangrijke factor is. 

figuur 65. Voorbeeld van een toepassing van he: WL-ZIP systeem: Stadhuis in Apeldoorn. 
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Bij de montage worden de U-vormige, zelfdragende aiuminium profielplaten (zie figuur f%) op het 
bouwwerk machinaai. regendicht en sluitend gefelst. De bevestiging van het dak op de 
onderconstructie gebeurt met speciale, ingefelste clips. die de uitgeoefende druk- en zuigkracht verder 
naar de  onderconstructie leiden. 
De kop van de Wip is ontworpen om de vrije lengteuitzetting van de KAL-ZIP banen toe te laten. 
Hierdoor is het mogelijk KAL-ZIP banen in grote lengte toe te passen. 

Figuur S. KAL-ZIP fekbaan. 

KAL-ZIP wordt standaard geleverd in breedten van 305 tot 600 mm. Voor projecten groter dan 1200 
m2 is een afwijkende werkende breedte mogeiijk. In het geval van deze overkapping kan er dus 
gekozen worden voor een afwijkende werkende breedte. 

De KAL-ZIP feisbanen moeten op &n bepaalde plaats van een vast punt worden voorzien. Dit punt 
neemt de door afschuivende sneeuwlast ontstane krachten op en is het rustpunt van elke feísbaan. 
De lengteuitzetting van een felsbaan begint vanaf dit vaste punt. Bij de overkapping is gekozen om de 
bevestiging van de banen aan de drukring zijde vast uit te voeren. De lengteuitzetting vindt dan 
richting de goot piaals. 
Bij de goot houdt het dak op. Als randversterking van het dak wordt aan de onderzijde van de KAL- 
ZIP-banen een hoektijn bevestigd. Het omzetten van de felsbanen en de ingebouwde profielvuller 
zorgen voor een goede afwatering in de goot. 

In Appendix F worden tabellen gegeven voor de toelaatbare Wipafstanden*. Uitgegaan is van een 3-tal 
befastingsgevailen; 2-veids, 3-velds en meer-vetds. 
De tabellen geiden bij een gelijke steunpuntsafstand en belasting volgens NEN 6702. Voor de 
verdeelde belasting is uitgegaan van een belastingsfactor van I .5. Omdat e i  bij de constructie van de 
overkapping ook sprake is van gelijke steunpuntsafstanden voor de banen en gerekend is met 
dezelfde veiligheidsfactoren, zijn deze tabetfen van toepassing op de overkapping. 

De hierboven behandelde punten geven aan, dat dit daksysteem zich uitstekend leent voor toepassing 
op deze overkapping. In Appendix F worden nog een aantal voorbeeld projecten weergegeven, 
waarbij dit KAL-ZIP daksysteem is toegepast. 
In figuur 67 wordt een overzicht van het dak van de overkapping gegeven. 

zie Appendix F 
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Figuur 67. Toepassing van het KAL-ZIP daksysteern voor de overkapping. 
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15.2 Beglazingssysteem 
Voor het bekleden van de uit het dak stekende spanten en de binnenzijde van de drukring is gekozen 
voor het Quattro systeem. 
De Quattro systemen zijn kozijnloze beglazingssystemen voor daken en wanden, bestaande uit 
enkelglas- of dubbelglaspanelen, waterdicht aan elkaar verkit, constructief ondersteund door metalen 
Quattro knooppunten en gestabiliseerd door ruimtelijk draagconstructies. 
Globaal kan onderscheid gemaakt worden in de Quattro Systeem producten en de speciale Quattro 
projectproducten die voor specifieke projecten (eenmalig) worden ontworpen en ontwikkeld. Daarbij is 
de samenstelling altijd speciaal, hoewel uiteraard gebruik gemaakt wordt van de kennis van de 
bestaande Quattro systemen. 
In het algemeen geldt, dat de kleinste elementen van systemen het meeste kans maken als standaard 
product te worden vervaardigd. De grootste componenten van systemen daarentegen zijn het meest 
logisch als speciale projectproducten. Standaard is eerder kleinschalig, speciale projectproducten zijn 
vaker grootschalig. Een gebouw is bijna altijd een speciaal projectproduct. De Quattro systemen zijn 
geen kant en klaar product van bekende materiële elementen, maar flexibele conceptuele systemen 
met nog vele nader in te vullen mogelijkheden. Er is derhalve veel ontwerp en ontwikkelwerk mee 
gemoeid. 

Systeemopbouw 
De Quattro systemen bestaan uit drie deelsystemen: 
1) De glaspanelen 
2) De metalen Quattro knooppunten 
3) De metalen draagconstructies 

Figuur 68. De weergave van een Quattro knooppunt. 

Voor de glaspanelen kan gekozen worden uit een aantal glassoorten, afhankelijk van de specifieke 
eisen die er aan gesteld worden. 
De glaspanelen moeten worden bevestigd aan de Quattro knooppunten. Dat kan op een aantal wijzen 
gebeuren: het hoofdonderscheid is tussen de mechanische en de chemische verbindingsmethoden. 
Omdat voor de tweede verbindingsmethode wordt gekozen, zal alleen deze behandeld worden. 
Bij de chemische methoden wordt gebruik gemaakt van flexibele verkittingen of van stijve 
veriijmingen. Verkittingen, zoals door de glasindustrie ontwikkeld in de laatste decennia, van 
buitenplaten via de spouwlatten aan de binnenplaten kunnen ook hier worden toegepast. Dit wordt 
door de gevelindustrie 'structural glazing' genoemd. 
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De metalen Quattro knooppunten hebben in het algemeen een vorm die is afgeleid van de korlste 
afstand tussen de gfasplaatgaten en de centrale oplegging van de stabiliserende achterconstructie. 
Voor de vier gaten in de hoeken van vier gfaspanelen resulteert dat in een typische diagonale 
kmisvorm. Twee gaten naast elkaar resufteren in een rechte verbinding over de centraie opiegging. 
Hoewel de Quaítro systemen hun naam ontlenen aan de meest voorkomende knooppuntsvom (die 
van vier gaten), zijn er ook in dezeffde vormgeving Trio's. Duo's en Mono's mogelijk. De oplegging van 
de stabiliserende achterconstntctie is aftijd centraal gelegen, in het hart van de naden tussen de 
glaspanelen. De knooppunten zijn vervaardigd van metaat: aiuminium. ijzer, staal of roestvrijstaal. 

Uit de bovenstaande beschrijving van het beglazingssysteem blijkt, dat d$ systeem bijzonder geschikt 
is voor toepassing op de ruggen van de spanten en de zijde van de drukring grenzend aan het 
binnengebied. Deze elementen vormen de onderconstrudie, waarop het glas zal worden bevestigd. 
De bevestiging van het glas aan de onderconstructie wordt in figuur 69 weergegeven. 
Voor een uitgebreide beschrijving van het Quattro beglazingssysteem wordt verwezen naar 
Appendix G*. 

Figuur 69. Bevestiging van het glas aan d e  onderconstructie. 

zie Appendix G 
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Nawoord 
De start van het projekt bestond uit het uitrekenen van het vooriapige ontwerp, welke tijdens het T8- 
projekt tot stand was gekomen. Na het berekenen van de verplaatsingen onder verschiliende 
belastingscombinaties, Meek de overkapping niet te voldoen. Gekozen kon worden ui! twee 
mogelijkheden; het verzwaren van de constmctie van de overkapping in zo'n mate, dat deze zou 
voldoen aan de eisen van sterkte. stijfheid en stabiliteit of een kanttekening plaatsen bij de vorm van 
de overkapping. Van het laatste punt is uitgegaan. 
De ontworpen overkapping werd ais uitgangspunt gekozen voor een verdere optimalisering. Om de 
constructie te kunnen optimaliseren, moest van een bepaalde belastingscombinatie worden 
uitgegaan. Deze beiastingscombinatje bestond uit de permanent aanwezige belasting gecombineerd 
met sneeuwbelasting. 
Om dit proces mogelijk te rnaken, is gebruik gemaakt van de rekenprogramma's TENT en ANSYS. 
Hiermee kon de belastingafdracht en tiet gedrag van de constructie onderzocht worden. Uiteindelijk is 
tot een defintief ontwerp gekomen. Di definitieve ontwerp is verder uitgewerkt. 
Om de staven te kunnen dimensioneren is uitgegaan van de twee maatgevende 
belastingscombinaties: permanente belasting gecombineerd met sneeuwbelasting en permanente 
belasting gecombineerd met wind op de lange zijde. Alie staven van de constructie zijn hierop 
gedimensioneerd. Na verder ondenoek bleek de constructie van de overkapping te voldoen aan de 
eisen van sterkte, stijfheid en stabiliteit. 
Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat. door optimalisering van de constructie, een 
overkapping is gerealiseerd die de belasting op een zo gunstig mogelijke manier afdraagt aan de 
fundatie en daarbij voldoet aan de functionele- en bouwfysische eisen. 
Voor de fundatie is een ring ontworpen. die de spatkrachten uit de spanten opneemt. 

Na dit proces zijn de constructieve details ontwikkeld. Hierbij is uitgegaan van het principe. om de  
knopen algemeen toepasbaar te maken. Ook is een aanzet gegeven voor de afbouw van de 
overkapping. Voor de bekieding van het dak is gebruik gemaakt van het KAL-UP daksysteem. Voor 
de beglazing van de ruggen van de spanten en de drukringzijde grenzend aan het binnengebied is 
gekozen voor het Quattro beglazingssysteem. 

Na het uitwerken van de probleemstelling zijn er nog votdoende zaken overgebleven om verder te 
ontwerpen en te onderzoeken. Hierbij zal ook  aandacht moeten worden besteed aan het bijgebouw, 
waarin de diverse voorzieningen zijn ondergebracht. 

Na afronding van dit projekt resteerd mij nog een slotopmerking. Hierbij gebruik ik een gezegde van 
de architect Frank Lloyd Wright: "Een specialist denkt niet. Hij weet". 

De auteur 
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Plattegrond van een deel van de  Noordoostpolder: schaal 1 :75000. 
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Piattegrond van het sportcomplex in Emmefoord: schaal i :l 0000. 
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Afstudeerproiekt: ontwerp. berekenino en optimaiiserinq van de overka~pins van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 

FINISH 
ICLEAR 
JTITLE, Constructie ijsbaan: belasting. 
IFILNAME, gedetailleerd 
IPREP7 

!randstaven drukring en spanten 
ET,1 ,PIPEI6 
KEYOPT,1 , l  ,O 
KEYOPT,1,2,0 
KEYOPT,1,4,0 
KEYOPT,1,5,1 
KEYOPT,1,6,2 
KEYOPT,1,7,0 

!Weergave van de eigenschappen van de randstaven van de drukring 
R,1,320,21 

!Weergave van de eigenschappen van de randstaven van het spanten 
R,2,180,11 

!wandstaven drukring en spanten 
ET,2,LINK8 

!Weergave van de eigenschappen van de wandstaven van de drukring 
R,3,2149 

!Weergave van de eigenschappen van de wandstaven van het spanten 
R,4,829 

!interne staven spanten 
ET,3,LINK8 

!Weergave van de eigenschappen van de interne staven van het spanten 
R,5,829 

!gordingen uit 1 deel 
ET,4,BEAM44 
KEYOPT,4,2,0 
KEYOPT,4,6,1 
KEYOPT,4,7,11 
KEYOPT,4,8,111 
KEYOPT,4,9,0 

!gordingen uit 2 delen 
ET,5,BEAM44 
KEYOPT,5,2,0 
KEYOPT,5,6,1 
KEYOPT,5,7,11 
KEYOPT,5,8,0 
KEYOPT,5,9,0 
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!gordingen uit 2 delen 
ET,6,BEAM44 
KEYOPT,6,2,0 
KEYOPT,6,6,1 
KEYOPT,6,7,0 
KEYOPT,6,8,111 
KEYOPT,6,9,0 

!Weergave van de eigenschappen van de gordingen 
R,6,3890,7.0e7,2.6e8,39,100,1.175e7 
RMORE,3890,7.0e7,2.6e8,39,100,1.175e7 
RMORE, 
RMORE, 
RMORE, 
RMORE, 
RMORE, 
RMORE, 
RMORE, 
RMORE,(l .Oe-5+1.2e-4) !massa dak + wand + installaties 

!Weergave van de eigenschappen van de verbanden 
R,7,1963 

TREF, 1 0 

!Spant 1 ; knopen 
!onderknopen rechts 
N,100,-103277,0,4073 
N,101,-99807,-600,4581 
N,102,-96336,-600,5088 
N,103,-92865,-600,5593 
N,104,-89394,-600,6094 
N,105,-85922,-600,6591 
N, 1 06,-82449,-600,7082 
N,107,-78975,-600,7567 
!onderknopen links 
N,108,-99807,600,4581 
N,109,-96336,600,5088 
N,110,-92865,600,5593 
N,111,-89394,600,6094 
N,112,-85922,600,6591 
N,113,-82449,600,7082 
N, 1 14,-78975,600,7567 
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!Spant 19; knopen 
!onderknopen rechts 
N,1900,103277,0,4073 
N,1901,99807,-600,4581 
N,1902,96336,-600,5088 
N,1903,92865,-600,5593 
N,1904,89394,-600,6094 
N,1905,85922,-600,6591 
N, 1906,82449,-600,7082 
N, 1907,78975,-600,7567 
!onderknopen links 
N,1908,99807,600,4581 
N, 1909,96336,600,5088 
N,1910,92865,600,5593 
N,1911,89394,600,6094 
N,1912,85922,600,6591 
N,1913,82449,600,7082 
N,1914,78975,600,7567 
!middenknopen 
N,1915,101629,0,4921 
N,1916,98159,0,5428 
N,1917,94688,0,5934 
N,1918,91217,0,6437 
N,1919,87745,0,6937 
N,1920,84272,0,7431 
N,1921,80799,0,7919 
N,1922,77324,0,8400 
! bovenknopen 
N,1923,101803,0,6108 
N,1924,98332,0,6616 
N,1925,94862,0,7122 
N,1926,91390,0,7625 
N,1927,87919,0,8124 
N,1928,84446,0,8618 
N,1929,80973,0,9106 
N,1930,77498,0,9588 
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!Spant 2; knopen 
!onderknopen rechts 
N,200,-101065,14386,4148 
N,201,-97944,12690,4673 
N,202,-94630,11563,5196 
N,203,-91315,10435,5714 
N,204,-87999,9307,6226 
N,205,-84683,8178,6730 
N,206,-81364,7049,7224 
N,207,-78045,5920,7705 
!onderknopen links 
N,208,-97558,13826,4673 
N,209,-94243,12699,5196 
N,210,-90929,11571,5714 
N,211 ,-g761 3,10443,6226 
N,212,-84296,9314,6730 
N,213,-80978,8185,7224 
N,214,-77658,7056,7705 
!middenknopen 
N,215,-99488,13849,5005 
N,216,-96174,12722,5529 
N,217,-92859,11594,6049 
N,218,-89544,10466,65654 
N,219,-86228,9338,7073 
N,220,-82911,8209,7573 
N,221,-79592,7080,8060 
N,222,-76271,5950,8535 
!boven knopen 
N,223,-99648,13904,6193 
N,224,-96334,12776,6717 
N,225,-93020,11649,7238 
N,226,-89704,10521,7753 
N,227,-86388,9392,8261 
N,228,-83071,8264,8761 
N ,229,-79752,7134,9248 
N,230,-76430,6005,9723 

!Spant 18; knopen 
!onderknopen rechts 
N,1800,101065,14386,4148 
N,1801,97944,12690,4673 
N,1802,94630,11563,5196 
N,1803,91315,10435,5714 
N,1804,87999,9307,6226 
N,1805,84683,8178,6730 
N,1806,81364,7049,7224 
N,1807,78045,5920,7705 
!onderknopen links 
N, 1808,97558,13826,4673 
N,1809,94243,12699,5196 
N,1810,90929,11571,5714 
N,1811,87613,10443,6226 
N,1812,84296,9314,6730 
N,1813,80978,8185,7224 
N,1814,77658,7056,7705 
!middenknopen 
N, 181 5,99488,13849,5005 
N,1816,96174,12722,5529 
N,1817,92859,11594,6049 
N,1818,89544,10466,65654 
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N,1819,86228,9338,7073 
N,1820,82911,8209,7573 
N,1821,79592,7080,8060 
N,1822,76271,5950,8535 
!boven knopen 
N,1823,99648,13904,6193 
N,1824,96334,12776,6717 
N,1825,93020,11649,7238 
N,1826,89704,10521,7753 
N,1827,86388,9392,8261 
N,1828,83071,8264,8761 
N,1829,79752,7134,9248 
N,1830,76430,6005,9723 

!Spant 20; knopen 
!onderknopen rechts 
N,2000,101065,-14386,4148 
N,2001,97944,-12690,4673 
N,2002,94630,-11563,5196 
N,2003,91315,-10435,5714 
N,2004,87999,-9307,6226 
N,2005,84683,-8178,6730 
N ,2006,81364,-7049,7224 
N,2007,78045,-5920,7705 
!onderknopen links 
N,2008,97558,-13826,4673 
N,2009,94243,-12699,5196 
N,2010,90929,-11571,5714 
N,2011,87613,-10443,6226 
N,2012,84296,-9314,6730 
N,2013,80978,-8185,7224 
N,2014,77658,-7056,7705 
!middenknopen 
N,2015,99488,-13849,5005 
N,2016,96174,-12722,5529 
N,2017,92859,-11594,6049 
N,2018,89544,-10466,65654 
N,2019,86228,-9338,7073 
N,2020,82911,-8209,7573 
N,2021,79592,-7080,8060 
N,2022,76271,-5950,8535 
!boven knopen 
N ,2023,99648,-13904,6193 
N,2024,96334,-12776,6717 
N,2025,93020,-11649,7238 
N,2026,89704,-10521,7753 
N,2027,86388,-9392,8261 
N,2028,83071,-8264,8761 
N,2029,79752,-7134,9248 
N,2030,76430,-6005,9723 

!Spant 36; knopen 
!onderknopen rechts 
N,3600,-101065,-14386,4148 
N,3601,-97944,-12690,4673 
N,3602,-94630,-11563,5196 
N,3603,-91315,-10435,5714 
N,3604,-87999,-9307,6226 
N,3605,-84683,-8178,6730 
N,3606,-81364,-7049,7224 
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N,3607,-78045,-5920,7705 
!onderknopen links 
N,3608,-97558,-13826,4673 
N,3609,-94243,-12699,5196 
N,3610,-90929,-11571,5714 
N,3611,-87613,-10443,6226 
N,3612,-84296,-9314,6730 
N,3613,-80978,-8185,7224 
N,3614,-77658,-7056,7705 
!middenknopen 
N,3615,-99488,-13849,5005 
N,3616,-96174,-12722,5529 
N,3617,-92859,-11594,6049 
N,3618,-89544,-10466,65654 
N,3619,-86228,-9338,7073 
N,3620,-8291 l ,-8209,7573 
N,3621,-79592,-7080,8060 
N,3622,-76271,-5950,8535 
! bovenknopen 
N,3623,-99648,-13904,6193 
N,3624,-96334,-12776,6717 
N,3625,-93020,-11649,7238 
N,3626,-89704,-10521,7753 
N,3627,-86388,-9392,8261 
N,3628,-83071,-8264,8761 
N,3629,-79752,-7134,9248 
N,3630,-76430,-6005,9723 

!Spant 3; knopen 
!onderknopen rechts 
N,300,-94294,27913,4367 
N,301 ,-91691,25299,4950 
N,302,-88737,23171,5529 
N,303,-85782,21042,6099 
N,304,-82825,18913,6656 
N,305,-79866,16782,7196 
N,306,-76905,14649,7715 
N,307,-73940,12514,8208 
!onderknopen links 

..-- ..-- ..--- 

N,308,-90990,26272,4950 _ _ _ - - - -  
_ _ _ - - -  

-.-- ._.---- 

N,309,-88036,24145,5529 .--- .--- 
_.--- 

_.--- - - - -  
_ _ - -  _..--- 

__.--- - - - -  
__.---- 

-- - -  
._--- .--- 

_.--- 
______.------- 

a - _._--- 

N,2821 ,O,-25980,13625 
N,2822,0,-22444,14255 
! bovenknopen 
N,2823,0,-46760,8277 
N,2824,0,-43420,9611 
N,2825,0,-40056,10863 
N,2826,0,-36667,12020 
N,2827,0,-33247,13069 
N,2828,0,-29793,13995 
N,2829,0,-26301,14784 
N,2830,0,-22767,15420 
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!Gordingen; knopen 
N,3700,-97166,6361,5479 
N,3701,-90380,5233,6501 
N,3702,-83591,4105,7502 
N,3703,-76798,2975,8468 . - ._.--- 

..--- 
_ _ _ - - -  

-.-- 
_..--- 

N,3785,97166,6361,5479 - - . . - - 
..-- ..--- 

..--- ..-- 

N,3786,90380,5233,6501 .-- ...-- - - - -  ..--- 
..--- ..-- 

-.-- ..- - 
..--- ..-- 

...---- 
..-- 

- - -.-- 

!Drukring; knopen 
!knopen onderstaaf 
N,4001,-71500,0,5198 
N,4002,-71121,2035,5254 
N,4003,-70743,4069,5310 

_ _ - - -  __.---- 

N,4004,-69059,6297,5545 _ _ - - -  ..--- 
_ _ _ - - -  ..--- 

N,4005,-67376,8526,5781 ._.---- _.--- 
-.-- 

- - 
N,4006,-63694,10123,6263 .--- ..-- 

..--- 
_ _ _ - - -  

__.__----- 

_ _ _ - - -  
_ _ _ _ - - - -  

.- _ _ _ - - -  
...--- _.--- 

. - -  - - - -  

!Drukring; knopen 
!knopen extra punt 
N,4401,-74572,0,8760 
N,4402,-73631,5052,8879 
N,4403,-69832,10294,9355 
N,4404,-61999,14095,10294 
N,4405,-51698,16362,11447 
N,4406,-41631 ,l 7705,12445 
N,4407,-31467,18608,13289 
N,4408,-21741 ,l 91 77,1391 5 
N,4409,-11171,19537,14359 
N,4410,0,19662,14527 
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TYPE,I 
REAL,2 
MAT, 1 

!elementen spanten 

*DO,AA,O,6,1 !rechter onderrandstaaf 
EN,100+1*AA,100+1*AA,101+1*AA 
*ENDDO 
EN,107,107,4308 

EN,108,100,108 !linker onderrandstaaf 
*DO,AA,0,5,1 
EN,109+1*AA,108+1*AA,1 O9+1*AA 
*ENDDO 
EN,115,114,4201 

TYPE,3 
REAL,5 
MAT, 1 

! bovenrandstaaf 

!staven voor middenknoop 

!staven voor middenknoop 

!staven voor middenknoop 

!staven voor middenknoop 
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*DO,AA,0,7,1 !loodstaven voor middenknoop 
EN,162+1*AA,115+1*AA,123+1*AA 
*ENDDO 

TïPE,2 
REAL,4 
MAT, 1 

TYPE, 1 
REAL,2 
MAT, 1 

TYPE,3 
REAL,5 
MAT, 1 

!staven tussen onderrandstaven 

!wandstaven 

!rechter onderrandstaaf 

!linker onderrandstaaf 

! bovenrandstaaf 

!staven voor middenknoop 
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*DO,AA,O,6,1 !staven voor middenknoop 
EN,239+1 *AA,201+1*AA,215+1 *AA 
*ENDDO 
EN,246,4203,222 

-.-- .--- _.-- 

*DO,AA,O,6, 1 !staven voor middenknoop ...-- 
_.--- 

.--- ..--- 

EN,247+1*AA,208+1*AA,216+1 *AA ...-- 
..--- 

_ _ - - -  - - - -  
.-- - - __.--- 

..--- 
_.__----- 

..--- ..--- 

__._---- 
..-- 

. - ..-- 
.- 

..--- - - 

- -  _.-- ._--- 

TYPE, 1 
REAL,2 
MAT, 1 

!staven tussen onderrandstaven 

!wandstaven 

!wandstaven 

!rechter onderrandstaaf 

!linker onderrandstaaf 

TYPE,3 
REAL,5 
MAT, 1 
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*DO,AA,0,7,1 !staven voor middenknoop 
EN,3631+1*AA,3600+1*AA,3615+1*AA 
*ENDDO 

*DO,AA,O,6,1 !staven voor middenknoop 
EN,3639+1 *AA,3601 + l  *AA,3615+1 *AA 
*ENDDO 
EN,3646,4306,3622 

*DO,AA,O,6,1 !staven voor middenknoop 
EN,3647+1 *AA,3608+1*AA,3616+1 *AA 
*ENDDO 

*DO,AA,O,6,1 !staven voor middenknoop 
EN,3654+1*AA,3608+1*AA,3615+1*AA 
*ENDDO 
EN,3661,4305,3622 

*DO,AA,O,7,1 !loodstaven voor middenknoop 
EN,3662+1 *ÄÄ,3615+1 "AA,3623+1 *AA 
*ENDDO 

TYPE,2 
REAL,4 
MAT, 1 

*DO,AA,O,6,1 !staven tussen onderrandstaven 
EN,3624+1*AA,3601+1*AA,3608+1*AA 
*ENDDO 

!PUNT SPANTEN 

TYPE,1 
REAL,2 
MAT, 1 

*DO,AA,0,35,1 !boven randstaaf 
EN,3701+4*AA,130+100*AA,4101+2*AA 
*ENDDO 
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TYPE,3 
REAL,5 
MAT, 1 

*DO,AA,0,35,1 !interne wandstaaf links 
EN,3703+4*AA,4201+3*AA,4401 +AA 
*ENDDO 

EN,3704,4308,4401 
*DO,AA,0,34,1 !interne wandstaaf rechts 
EN,3708+4*AA,4203+3*AA,4402+AA 
*ENDDO 

TYPE, 1 
REAL, 1 
MAT, 1 

TYPE,2 
REAL,3 
MAT, i 

!elementen drukring 

!binnenrandstaaf 

!verticale staaf 

*DO,AA,0,35,1 !staaf aan spant deel a 
EN,4501+2*AA,4101+2*AA,4201+3*AA 
*ENDDO 

*DO,AA,0,34,1 !staaf aan spant deel b 
EN,4502+2*AA,4103+2*AA,4203+3*AA 
*ENDDO 
EN,4572,4101,4308 
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Afstudeerproiekt: ontwerp. berekeninq en optimalisenna van de overkappina van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 

*DO,AA,0,35,1 !staaf aan spant deel a 
EN,4601+2*AA,4001+2*AA,4201+3*AA 
*ENDDO 

*DO,AA,0,34,1 !staaf aan spant deel b 
EN,4602+2*AA,4003+2*AA,4203+3*AA 
*ENDDO 
EN,4672,4001,4308 

!verticale staaf bovenin 
.l 02+2*AA,4202+3*AA 

*DO,AA,0,35,1 !verticale staaf onderin 
EN,4837+AA,4002+2*AA,4202+3*AA 
*ENDDO 

*DO,AA,0,35,1 !verbanden voorin deel a 
EN,4701+2*AA,4002+2*AA,4101+2*AA 
*ENDDO 

*DO,AA,0,34,1 !verbanden voorin deel b 
EN,4702+2*AA,4002+2*AA,4103+2*AA 
*ENDDO 
EN,4772,4072,4101 

*DO,AA,0,35,1 !verbanden bovenin deel a 
EN,4901+2*AA,4102+2*AA,4201+3*AA 
*ENDDO 

*DO,AA,0,35,1 !verbanden bovenin deel b 
EN,4902+2*AA,4102+2*AA,4203+3*AA 
*ENDDO 

*DO,AA,0,35,1 !verbanden onderin deel a 
EN,5001+2*AA,4001+2*AA,4202+3*AA 
*ENDDO 

*DO,AA,0,34,1 !verbanden onderin deel b 
EN,5002+2*AA,4003+2*AA,4202+3*AA 
*ENDDO 
EN,5072,4001,4307 

TYPE,4 
REAL,6 
MAT, 1 

!elementen gordingen 

Pagina 14 van appendix B 



Afstudeerproiekt: ontwero. berekenina en optimalisenna van de overkappina van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 

TYPE,5 
REAL,6 
MAT, 1 

! le  gordingrij buiten 

!3e gordingrij 

!5e gordingrij 

!7e gordingrij 

!2e gordingrij deel a 

!4e gordingrij deel a 

!6e gordingrij deel a 

!8e gordingrij deel a 

TYPE,6 
REAL,6 
MAT, 1 

*DO,AA,0,34,1 !2e gordingrij deel b 
EN,6102+2*AA,3700+5*AA,216+1 OO*AA 
*ENDDO 
EN,6172,3875,116 

*DO,AA,0,34,1 !4e gordingrij deel b 
EN,6302+2*AA,3701+5*AA,218+100*AA 
*ENDDO 
EN,6372,3876,118 
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Afstudeerproiekt: ontwerp. berekenina en optimalisenna van de overkap~ina van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 

TYPE,7 
REAL,7 
MAT, 1 

!6e gordingrij deel b 

!8e gordingrij deel b 

*m*mwrrcm*m 

!elementen verbanden 

! l  e verband deel a 

!l e verband deel b 

!2e verband deel a 

!2e verband deel b 

!3e verband deel a 

!3e verband deel b 

!4e verband deel a 

!4e verband deel b 
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Afstudeerproiekt: ontwerp. berekening en optimalisenna van de overkappina van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 

*DO,AA,0,35,1 !5e verband deel a 
EN,7009+16*AA,119+100*AA,3702+5*AA 
*ENDDO 

*DO,AA,0,34,1 !5e verband deel b 
EN,7010+16*AA,3702+5*AA,221 + l  OO*AA 
*ENDDO 
EN,7570,3877,121 

*DO,AA,0,35,1 !6e verband deel a 
EN,7011+16*AA,121+100*AA,3702+5*AA 
*ENDDO 

*DO,AA,O,34,1 !6e verband deel b 
EN,7012+16*AA,3702+5*AA,219+1 OO*AA 
*ENDDO 
EN,7572,3877,119 

*DO,AA,0,35,1 !7e verband deel a 
EN,7013+16*AA,121 + l  00*AA,3703+5*AA 
*ENDDO 

*DO,AA,0,34,1 !7e verband deel b 
EN,7014+16*AA,3703+5*AA,4402+AA 
*ENDDO 
EN,7574,3878,4401 

*DO,AA,0,35,1 !8e verband deel a 
EN,7015+16*AA,4401 +AA,3703+5*AA 
*ENDDO 

*DO,AA,0,34,1 !8e verband deel b 
EN,7016+16*AA,3703+5*AA,221+1 OO*AA 
*ENDDO 
EN,7576,3878,121 

FINISH 

ACEL, , ,(12000) !mm/s2; in globaal assenstelsel 
TUNIF,4 !maximale (30)lminimale (-25) temp. 
D,lOO,ux, , ,3600,100,uy,uz !voorgeschreven verplaatsingen 
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Afstudeerproiekt: ontwerp. berekenina en optimaliserinq van de overkappina van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 

!randstaaf van de drukring 
*DO,AA,O,71 , l  
SFBEAM,41 O1 +AA,4,PRES,-1.87512 !dakvlak; 0.5 kNlm2 
*ENDDO 

FINISH 

etable,norml ,smisc,l !normaalkracht in knoop I 
etable,nom2,smisc,7 !normaalkracht in knoop J 
etable,momyl ,smisc,5 !moment om de element y-as in knoop I 
etable,momy2,smisc, 11 !moment om de element y-as in knoop J 
etable,momzl ,smisc,6 !moment om de element z-as in knoop I 
etable,momz2,smisc, l 2  !moment om de element z-as in knoop J 

FINISH 
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Afstudeerproiekt: ontwer~. berekenina en o~timalisenna van de OverkaDDinCI van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 

Appendix C 

Unity checks 
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Afstudeemroiekt: ontwerp. berekenina en optirnaliserina van de overkappina van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 
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AfstudeemroieM: ontwerp. berekenina en optimaliserinq van de overkappina van een kunstijsbaan B.A. Westhoff 

Drukring: randstaven rond 320i21 A = 19726 mm2 

wandstaven rond l2016 A = 2 149 mm2 

De krachten zijn uitgedrukt in N en de afmetingen en kniklengtes in mm. 
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Afstudeerproiekt: ontwerp. berekenina en o~timalisenna van de overkappina van een kunstijsbaan B.A. Westhoff 

Drukring: randdaven rond 320121 A = 19726 mm2 

wandstaven rond 12016 A = 2149 mm2 

De krachten zijn uitgedrukt in N en de afmetingen en kniklengtes in mm 
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ANSYS 

l) randstaaf bij scharnier 
2) randstaaf 
3) randstaaf bij drukring 
4) wandstaaf 
5) interne staaf 
6) verticale interne staaf 
7) dwarsstaaf 
8) bovenstaaf punt 
9) onderstaaf punt 

Overzicht van de elementnummering van het spant. 



Afstudeerproiekt: ontwer~. berekenina en optimaliserina van de overkappina van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 

Spanten: randstaven rond 180111 A = 5840 mm2 

wandstaven rond 7014 A = 829 mm2 

De krachten zijn uitgedrukt in N en de afmetingen en kniklengtes in mm. 
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Afstudeemroiekt: onhvere, berekenina en oetimaliserina van de overkapeina van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 
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Afstudeemroiekt: ontwerp. berekenina en optimaliserina van de overkappina van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 

gordingen: 

De krachten zijn uitgedrukt in N en de afmetingen en kniklengtes in mm. 
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Afstudeemroiekt: ontwerp. berekeninq en optimaliserinq van de overka~pina van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 

gordingen: 

De krachten zijn uitgedrukt in N en de afmetingen en kniklengtes in mm 
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Afstudeervroiekt: ontwerp. berekenina en ovtirnaliserina van de overka~vina van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 
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Afstudeerproiekt: ontwerp. berekenina en optimaliserina van de overkappina van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 

Verbanden: staven rond 14014,6 A = 1963 mm2 

De krachten zijn uitgedrukt in N en de afmetingen en kniklengtes in mm. 
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Afstudeerproiekt: ontwerp. berekenina en optimaliserina van de overkappina van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 

Verbanden: staven rond 14014,6 A = 1963 mm2 
De krachten zijn uitgedrukt in N en de afmetingen en kniklengtes in mm. 
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Afstudeerproiekt: ontwerp. berekenina en o~timaliserina van de overkappina van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 

Verbanden: staven rond 140/4,6 A = 1963 mmz 

De krachten zijn uitgedrukt in N en de afmetingen en kniklengtes in mm. 
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Afstudeerproiekt: ontwerp. berekenina en optirnaliserina van de overkappina van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 

Appendix D 

Verplaatsingen 
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Afstudeerproiekt: ontwerp. berekening en o~timalisering van de overkapping van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 



71 

&, Verplaatsingen 
3 
(U 

W 

6 Controle van de verplaatsinaen van de overkappina onder permanente belastinq 
3 

u Spanten ti,,, is maximaal 500 mm 

Drukring 6 is maximaal 500 mm 

spant 

L j a  

h o v e n  

&mdden 

-181 

-174 

-161 

1 

-180 

-172 

-161 

2 

-184 

-175 

-164 

-191 

-183 

-170 

3 

-201 

-190 

-1 78 

-218 

-208 

-190 

4 

-233 

-223 

-209 

-257 

-246 

-225 

5 

-273 

-264 

-248 

-295 

-283 

6 

-308 

-297 

-261 / -279 

-326 

-312 

-288 

'7 

-335 

-323 

8 

-353 

-339 

-348 

-333 

-301 -316 -307 

-363 

-347 

-318 

9 

-364 

-350 

325 

-371 

-354 

1 O 

-369 

-363 
-323 -326 



Afstudeerproiekt: ontwerp. berekenina en optimalisering van de overkapping van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 
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Afstudeerproiekt: ontwerp. berekeninq en optimaliserinq van de overkappina van een kunstijsbaan B.A. Westhoff 
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Afstudeemroiekt: ontwerp. berekenina en optimaliserina van de overkamina van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 
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Gordingen: 611 is maximaal 4,0E-03 ( 11250'1 ) 

F/I 6,3E-û4 1 8,6E-û4 1 1,3E-03 1,9E-03 1 , 6 E a  1,4E-03 1 , l  E 0 3  1 1,3E-03 1,4E-03 

rij 6 8 1  - 1 6 7 1  -246 -328 -3941 -469 -515 -583 -6û7 -641 -648 -673 -679 -709 - 7 0 5 1  -727 -728 -739 -720 
I I 



Afstudeemroiekt: ontwerp. berekenina en optimaliserina van de overkappina van een kunstijsbaan B.A. Westhoff 
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Afstudeerproiekt: ontwerp. berekenina en optimaliserina van de overkappina van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 

Appendix E 

Details 
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Afstudeerproiekt: ontwerp. berekenina en o~tirnaliserinq van de overkap~ina van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 

Aansluiting spant-steunbeer 

Schaal 1 :l 0 

/ / 
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Afstudeerproiekt: ontwerp. berekening en odirnaliserina van de overkapping van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 

Aansluiting spant-drukring 

Schaal l :l0 1 1 :5 
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Afstudeerproiekt: ontwer~. berekeninci en o~timaliserina van de overkap~inq van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 



Afstudeemroiekt: ontwerp. berekenina en optirnaliserina van de overkamina van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 

Aansluiting gording-verband 

Schaal 1 : l0  
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Afstudeer~roiekt: ontwerp. berekenina en optimaliserina van de overkappina van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 

Aansluiting spant-verband 

Schaal 1 :l 0 
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Afstudeerproiekt: ontwerp. berekenina en o~tirnaliserina van de overkappina van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 

Appendix F 

WL-ZIP daksysteem 
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Afstudeerproiekt: ontwerp. berekenina en o~timaliserina van de 0verkaDDin~ van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 

afmetingen 
(mm) 

Dikte 
(mm) 

Gewicht 
(kglm2) 

KAL-ZIP 305 

KAL-ZIP 333 

KAL-ZIP 400 

KAL-ZIP 500 

KAL-ZIP 600 

In kombinatie met Atmosfeer 

Land Stad/ Industrie Zeeklimaat 

Zink toegelaten toegelaten toegelaten 

Roestvrij staal toegelaten toegelaten toegelaten* 

Kunststof toegelaten toegelaten toegelaten 

Lood toegelaten toegelaten verboden 

Onbehandeld staal verboden verboden verboden 

Koper verboden verboden verboden 

In alle andere gevallen zijn beschermende tussenlagen aan te raden, b.v. kunststoffolie voor onder- 
konstrukties in staal of bitumineuze tussenlagen voor onderkonstrukties in beton of gewapend 
beton. 

* dit geldt enkel voor schroeven en nieten uit roestvrij staal, waarbij geen elektrolytische verbinding 
optreedt. 

Trekvastheid 
-- 

min. 225 ~ / m m ~  
Rekgrens 0,2 % 
Elasticiteitsmodulus 

min. 200 ~ l m m '  
70000 ~ l m m '  

Platteerlaag beide zijden min. 4 %  van de nominale dikte 
Warmteuitzettingscoëfficiënt. 0,000024 m/m 

Daken in KAL-ZIP~aluminium felsbanen hebben een weerstand tegen vliegvuur en stralingswarmte 
volgens DIN 4102 (harde dakbedekking). De aluminium felsbanen tot en met bouwbreedte 400 mm 
zijn gecertificeerd onder Zulassung nr. 2-14.1-181 DIBt Berlin. 
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Afstudeerproiekt: ontwer~. berekening en odimaliserina van de overkap pin^ van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 

L in m l  Dikte WL-ZIP@ 

L in m l  Dikte KAL-ZIP@ 

65-3051333 65-400 

L in m l  Dikte WL-ZIP@ 

65-3051333 65-400 

KAL-ZlPmet zachte isolatie 
OnderkonstruHie : hout 

KAL-Zipmet zachte ielatie 
Onderkonstmktie : trapezium-profiel- 
platen 

KAL-ZlPmet zachte isolatie 
Onderkonstruktie : gasbeton 

KAL-ZIP@ met zachte isolatie 
Onde;.konstruktie : beton 

KAL-Zpmet zachte isolatie 
Onderkonstruktie : beton met 
afschot konstruktie 

Pagina 3 van appendix F 



Afstudeerproiekt: ontwerp. berekenina en optimaliserina van de overkappina van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 

Klip Thermovoet Dubbele themovoet 

Windveer klemprofiel Windveer 

Sluitstuk Zp.v. sluitstuk Afstandsprofiel 

T.p.v. goot Druiplijst 

Klem In te lassen opstand In te werken opstand 

Enkelwandige lichtbaan Dubbelwandige lichtbaan Sluitlijst 
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Afstudeerproiekt: ontwerp. berekenina en o~tirnaliserina van d e  overke~wina van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 

Stadion van Turijn (l) 

Stadion ,deíle Afpi' van Turijn ( I )  

Sporthai in KaNo (EG) Beursgebouw in Klagenfurt (O) 

f agina 6 van appendix F 



Afstudeemroiekt: ontwerp. berekenina en o~tirnaliserina van de o v e r k a ~ ~ i n a  van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 

Mario Silvester 
ENSCHEDE - Drie immense zee- 
containers staan op elkaar ge- 
stapeld voor sporthal Diekman 
in Enschede. De bovenste staat 
dertig meter boven de grond en 
bevat een mobiele profielwals 
waarmee aluminium dakdelen, 
'W-ZP-banen', op maat wor- 
den gesneden. Een lopende 
band schuift het materiaal ver- 
volgens naar buiten. 

W e  maken wel eens vaker dakde- 
len op een bouwplaats", vertelt 
Frans Luyenak, uitvoerder van 
Hafkon uit Maassluis, "maar op 
deze hoogte werken we normaal 
niet. We doen het alieen omdat 
het hier niet anders kan, vanwege 
een gebrek aan opslagruimte." 
De bovenste container staat aan 
de voor- en achterkant open. Ge- 
zien vand het dak van de sporthal 
oogt de container als de doos 
waarin een goochelaar zijn assis- 
tente laat verdwijnen. iiìusionis- 
ten komen er in Enschede niet aan 
te pas, maar toch lijkt het bouw- 
proces een beetje op goochelen. 
Aan de achterkant van de contai- 
ner schuift een gladde strook alu- 
minium naar binnen, aan de voor- 
kant komt hij er voorzien van pro- 
fielen en op maat afgesneden 
weer uit. 
De binnenkant van de container 
onthult het geheim van de 'goo- 
cheltruc'. Het oogt er als een klei- 
ne werkplaats met in het midden 
een lopende band en een bedie- 
ningspaneel. Dit is de mobiele 
walsinstallatie die de profielen in 
het aluminium perst en het vervol- 
gens afsnijdt in stroken van 70 
meter lengte. D a m a  worden ze 
via een transportband op het dak 
geschoven, waar bouwvakkers ze 
op stapels leggen. 
De nieuwe sporthal verrijst vlak 
naast het oude FC Twente Stadion. 
De hal heeft een opervlakte van 60 
X 48 meter en &s ontworpen door 
architectenbureau Leijh Kappel- 
hoff Seckel uit Hengelo. De bouw 
begon december vorig jaar; in no- 
vember zal het gebouw in gebruik 
worden genomen. in het dak wor- 
den 207 alumini&stroken ver- 
werkt. Hieraan werken zeven 
bouwvakkers. Als alie stroken op 
hun plaats liggen komt er een las- 
ser om het dak af te werken. W e  
zijn er een week of drie mee be- 
zig", geeft Frans Luyenchk aan. 

Waterpas 
Omdat op de bouwplaats geen 
ruimte is voor opslag van de KAL- 
ZIP-banen, is de profielwals op 
dezelfde hoogte geplaatst als het 
dak. W e  zijn een halve dag bezig 

Het aluminium wordt vanaf een rol door de wals gevoerd en 
komt er geprofileerd en op lengte weer uit. Foto: Marcel Kistemaker 

'geweest om die containers te 
plaatsen. Ze moesten precies wa- 
terpas staan. Die machine trilt en 
als de containers verkeerd worden 
geplaatst, flikkeren ze bij de eer- 
ste de beste windvlaag onderste 
boven." 
Om dit te voorkomen is de onder- 
ste container bovendien voorzien 
van een tegenwicht van 10 ton, 
hetzelfde gewicht als de profiel- 

wals. "Verder hebben we geen ex- 
tra veiligheidsmaatregelen geno- 
men", zegt Frans Luyendijk. Hij 
wijst op de netten die rond het dak 
zijn bevestigd. "Dat zijn de norma- 
le maatregelen die we altijd ne- 
men om de kans op ongelukken te 
verkleinen. Afgezien van die drie 
containers en de walsinstallatie is 
het eigenluk een heel gewone 
bouwplaats." 
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Afstudeerproiekt: ontwerp. berekenina en optimaliserina van de overkappina van een kunstijsbaan B.A. Westhoff 

Appendix G 

Quattro beglazingssysteem 
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Afstudeerproiekt: ontwerp. berekening en ovtimaliserina van de overkapping van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 

Korte omschrijving (Cl 
Quattro systemen zijn kozijnloze beglazingssystemen voor daken en wan- 
den bestaande uit enkek of dubbelglaspanelen, waterdicht aan elkaar ver- 
kit, konstruktief ondersteund door metalen Quanro knooppunten en gesta- 
biliseerd door puntvormige, lineaire of ruimtelijke draagkonstrukties met 
slanke afmetingen. Er zijn variaties mogelijk in zowel de glaspaneelsamen- 
stelling. de Quattro knooppunten als de stabiliserende draagkonstrukties. 
Globaal kan onderscheid worden gemaakt in de Quattro systeemprodukten 
en de Quattro projektprodukten die voor specifieke projekten (eenmalig) 
worden ontworpen en ontwikkeld. Daarbij is de samenstelling speciaal ter- 
wijl er voortgebouwd wordt op de kennis van de Quattro systemen en ge- 
bruik wordt gemaakt van materiële deelsystemen en standaardelementen 
die reeds eerder ontwikkeld werden voor de Quattro systemen. 
De Quattro systemen zijn geen kant en klaar produkt van bekende materië- 
le elementen, maar flexibele konceptuële systemen met nog vele nader in 
ie vulen mogelijkheden. Er is altijd veel ontwerp- en ontwikkelwerk mee ge- 
moeid. 

Samenstelling (E) 
Systeemopbouw Kozijnloze beglazingssystemen bestaande uit drie 
deelsystemen: a - Glaspanelen in verschillende uitvoeringen - Metalen Quattro knooppunten - Metalen draagkonstrukties. 
Het architektonisch doel van kozijnloze beglazingen is glasvlakken te bou- 
wen met maximale transparantie. In de meeste gevallen zal daarom wor- 
den gekozen voor helder glas, soms voor een lage emissiecoating in het 
dubbelglaspaneel in de wanden. Terwijl voorde daken met hun grotere zon- 
belasting en lager vereiste heldemeid van doorzjcht ook de in de massa ge- 
tinte en gecoate gkspiaten worden gekozen om een bouwfysisch passen- 
de oplossing te verkqgen. 
Elementenopbouw, materiaal - Glaspanelen 

Deze kunnen zyn samengesteld op een aantal verschillende wijzen, ont- 
leend aan de enraringen van de glasindustrie. met een aantal beperkin- 
gen, inherent aan de specifieke systeemopbouw: 
- Massief enkelglas: float, half- en geheel voorgespannen glas;, 
- Gelamineerd glas: float half- en geheel voorgespannen glas; 
- Dubbel(massief)glas: float. half- en geheel voorgespannen glas per 

blad identiek van aard of verschillend; 
- Dubbel(massief/gelamineerd)glas: float, half- en geheel voorgespan- 

nen glas per blad identiek van aard of verschillend; 
- Dubbel(gelarnineerd)glas: float, half- of geheel voorgespannen glas 

per blad identiek van aard of verschillend. 
Verder kunnen de glasplaten waaruit de glaspanelen zijn opgebouwd 
verschillende licht- en warrntebeinvloedende eigenschappen hebben: 
- helder glas; 
- in de massa getint glas: grijs, bruin, groen, blauw; 
- harde reflekterende coatings aan buiten-, spouw- of binnenzijde: 
- zachte reflecterende coatings aan de spouwzijde; 
- zachte of harde lage emissiecoatings (low E) aan de spouwbinnenzij- 

TIP 
w-. 

- screenings aan de buiten-, spouw- of binnenzijde: 
De coatings en screenings worden gewoonlijk aangebracht op helder 
glas, maar kunnen ook vanwege de gewenste licht- en warmtereguleren- 
de eigenschappen worden aangebracht op in de massa getint glas. De 
samenstellingen van de gelamineerde en dubbelglaspanelen zijn in prin- 
cipe dezelfde als de standaardpanelen zoals door de glasindustrie ont- 
wikkeld. met dien verstande dat het boren van bevestigingsgaten in het 
glas additionele bewerkingen in het glas vereist en voor een beperking 
van de toepassing van met name de zachte coatings zorgt. Deze kunnen 
tijdens het fabrikage- en assemblageproces van de dubbelglaspanelen 
gemakkelijk worden beschadigd, hebben geen optimale kwaliteit en zul- 
len dus veelal op voorhand niet worden aangeboden. 
De floatglasplaten. massief of gelamineerd en half-voorgespannen glas- 
platen kunnen alleen worden toegepast indien er geen gaten worden 
voorzien in de glaspanelen, dus alleen bij de gekitte of gelijmde bevesti- 
gingsmethoden. Bij toepassing van gaten in het glas kan alleen volledig 
voorgespannen glas worden gebruikt. 
De glaspanelen worden bevestigd aan de Quattro knooppunten. Dat kan 
op een aantal wijzen geschieden. Het hoofdonderscheid is dat tussen de 
mechanische en de chemische verbindingsmethoden. 
Mechanische verbindingsmethoden 
Bij deze methoden wordt er gebruik gemaakt van bouten gevoerd door 
gaten in het glas: rechte gaten of gesoevereinde gaten in massief glas. 
Massief glas moet een minimale dikte van 8 tot 10 mm hebben voor de 
goede werking van gesoevereinde gaten. Datzelfde geldt voor de buiten- 
plaat van een gesoevereinde gelamineerde glasplaat. Uiterst kieine tole- 
ranties in het glas zijn een eerste vereiste. 
Bij de mechanische bevestingsmethoden kunnen in konstruktief opzicht 
de theoretisch scharnierende verbindingen worden onderscheiden. 
waarbij het scharnier zich in de glasplaatdikte bevindt. naast de prakti- 
sche stijve verbindingen. waarbij de beweegbaarheid van de bevestiging 
aan het Quattro knooppunt zich buiten het glasvlak bevindt. De tot nu toe 
gerealiseerde Quanro systemen gaan uit van een stijve verbinding in het 

vlakvan de glasplaat. Een speciale uitvoering Quattro SR (wereldwijd ge- 
patenteerd) is speciaal ontwikkeld voor de Japanse markt met haar aard- 
bevingsbelastingen. Het Quanro SR knooppunt bevat dubbele scharnie- 
ren om te kunnen bewegen in het vlak van het glas. 
Chemische verbindingsmethoden 
Bij de chemische methoden wordt gebruik gemaakt van flexibele verkit- 
tingen of van stijve verlijmingen. Verkittingen zoals door de glasindustrie 
in de laatste decennia ontwikkeld van buitenplaten via de spouwlatten 
aan de binnenplaten kunnen ook hier worden toegepast. Dit wordt door 
de gevelindustrie 'structural glazing' genoemd, een afkorting van het 
Amerikaanse begrip 'structurally sealed glazing'. Voor puntvormige be- 
vestigingen is deze type verkitting onvoldoende sterk. zoals laboratorium- 
proeven hebben uitgewezen. Puntvormige bevestigingen kunnen echter 
wel worden verlijmd met een thermohardende lijm. Daarvoor is voldoen- 
de onderzoek verricht in eigen laboratorium en bij het Lijminstituut van de 
TU Delt van de faculteit der Vliegtuigbouw om horizontale daken te kun- 
nen realiseren. Vertikale toepassingen voor gevels worden momenteel 
nog onderzocht in verkorte langeduurproeven met betrekking tot kruip 
van de lijm, temperatuurgedrag en UV bestendigheid. Op deze lijmver- 
binding is octrooi aangevraagd. 

1 Metalen Quanro knooppunten 
Deze hebben in het algemeen een vorm die is afgeleid van de kortste af- 
stand tussen de glasplaatgaten en de centrale oplegging van de stabili- 
serende achterkonstruktie. Voor de vier gaten in de hoeken van vier 
glaspanelen resulteert dat in een typische diagonale kruisvorm. Twee ga- 
ten naast elkaar resulteren in een rechte verbinding over de centrale op- 
legging. Hoewel de Quattro systemen hun naam ontlenen aan de meest 
voorkomende knooppuntcvom. zijn er ook in dezelfde vormgeving Trio's, 
Duo's en Mono's mogelijk. De oplegging van de stabiliserende achter- 
konstruklie is attijd centraal gelegen, in het hart van de naden tussen de 
glaspanelen. 
De knooppunten zijn vervaardigd van melaal: aluminium (gegoten), ijzer 
(nodulair gietijzer), staal (gelast) of roestvrijstaal (gegoten of gelast). De 
keuze tussen lassen en gieten van knooppunten wordt gewoonlijk be- 
paald door de aantallen identieke stuks van de verschillende knoop- 
puntsuihroeringen. Gieten vereist een groot aantal identieke stuks: 100 
tot 200 om de hoge malkosten te kunnen neutraliseren, terwijl gelaste 
knooppunten zeer geschikt zijn voor kleinere series, voor multipels en 
zelfs voor unika. 
De knoopunten kunnen worden onderscheiden in: 
- Speaaie projectknooppunten. die specifiek voor een enkel project wor- 

den ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd 
- Systeemknooppunten, waarvan het ontwerp is vervaardigd maar dat 

kan worden aangepast aan specifieke afmetingen en belastingen van 
het betrokken projekt en tenslotte 

- Standaardknooppunten die volledig ontwikkeld, vervaardigd en 'uit 
voorraad' leverbaar z* 

In principe zqn er drie basismodellen van Quanroknooppunten. gekarak- 
teriseerd door het materiaal van de armen: 
- Stripknopen. vervaardigd met stripvormige armen in staal of NS 50 x 6 

tot 10 mm met uitwendige lassen en scherpe kanten van de samenstel- 
lende elementen in het knooppunt: een karakteristieke vormgeving in 
staal: 

- Stafknopen, vervaardigd met massief ronde stafarmen in staal en NS 
met een gelijmde draadverbinding in NS (niet gelast) of een inwendige 
potlasverbinding voor staal onzichtbaar zonder lasrupsen: een abstrac- 
te en ongebruikelijke werktuigbouwkundige vormgeving in staal en rvs; 

- Gietknopen, vervaardigd in aluminium, nodulair gietijzer of gegoten rvs 
in een karakteristieke gietvorm met konische, ve jongende armdoor- 
sneden en afgeronde hoeken. 

De verbindingsmethode aan de glasplaat of aan de stabiliserende achter- 
constructie geschiedt altijd d.m.v. een centrale boutverbinding. In voor- 
noemde drie uitvoeringen is het probleem van lateraal torderen (in het 
vlak van de glasplaten) tijdens montage opgelost door voorspanning of 
door dubbele torsiestiften. De in de praktijk van de bouw veelvuldig optre- 
dende problemen van de maatvoeringstoleranties (X. Y, Z) worden in eer- 
ste instantie opgelost in het glasgat bij rechte glasgaten en in de ont- 
vangst van de glasplaatbout in elk van de vier vingers van de Quattro 
knoop daar een ruim gat of althans een grotere ruimte in de gewenste 
richting aanwezig is. Daartoe is een in de konstruktieve vormgeving per 
glasplaat gebruikelijk samenstel van vier gaten voorzien: een passend 
gat. een horizontaal sleufgat, een vertikaal sleufgat en een ruim gat. die 
gezamenlijk de optredende vervormingen door externe loodrechte belas- 
tingen en temperatuur kunnen opvangen zonder extra spanningen in de 
glasplaat vanuit de opleggingen. Gezien de tolerantieverschillen vanuit 
het glasvlak, de Quattro knopen, de stabiliserende draagkonstruktie en 
de betonnen ruwbouwkonstruktie. worden op alle vlakken tussen deze 
vier bouwkomponenten maatregelen getroffen om tolerantieverschillen te 
neutraliseren. 
Metalen draagkonstrukties 
De stabiliserende draagkonstrukties kunnen bestaan uit reeds aanwezi- 
ge bouwkomponenten (betonnen kolommen. balken en vloerranden of 
'vreemde' materialen zoals gelamineerd houten liggers), dan wel uit me- 
talen komponenten. In principe wordt konstruktief de eis gesteld van vol- 
doende sterkte, stijfheid en stabiliteit. terwijl uit esthetische overwegingen 
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aan de samenhang tussen het kozijnloze karakter van de Quattro begla- 
zing en de slankheid van de draagkonstruktie een evengroot belang 
wordt toegekend. In de meeste gevallen zal dan ook worden gekozen 
voor: 
- een standaard stalen draagkonstruktie - een slanke stalen draagkonstruktie 
- en superslanke stalen draagkonstruktie 
Aluminium zal door de vormgevingsmogelijkheden van met name extru- 
sieprofielen voordelen bieden voor de kleinere overspanningen waar de 
(t.o.v. staal) geringere stijfheid nog niet maatgevend is. 
Tot de standaard staalkonstrukties worden open profielen gerekend, ge- 
woonlijk werkend als buigingsprofielen, horizontaal of vertikaal. 
Tot de slanke profielen behoren de ronde en ellipsvormige buizen en vier- 
kante of rechthoekige kokers, als solitaire elementen of in samengestel- 
de vormen van vakwerkliggers (met driehoekige onderverdeling). dan 
wel 'vierendeel'liggers (met rechthoekige onderverdeling). 
Tot de superslanke staalkonstrukties behoren de aktief of passief voorge- 
spannen trekspanten. vervaardigd louter uit kabels of massief stafstaal 
ofwel uit een kombinatie daarvan met een centrale drukbuis. Kabels en 
stafstaal hebben aitijd een momentenvormig verloop nodig om konstruk- 
tief werkzaam te kunnen zijn, hetgeen de karakteristieke buikvorm, lens- 
vorm of visgraatvorm bepaalt. De pure trekspanten (zonder drukbuizen) 
worden ge<pannen tussen twee tegenoverliggende ruwbouwkonstruk- 
ties en ontlenen daaraan hoge reaktie(trek)krachten ( open trekspanten). 
Kan de ruwbouwkonstruktiedie niet leveren, dan kan een drukbuis wor- 
den geïntroduceerd om de konstruktieve onafhankelijke eenheid of 'enti- 
teit' van trek- en drukkrachten tot stand te brengen. Dit wordt een geslo- 
ten trekspant genoemd. Dit schema kan zowel in een lineaire spantvorm 
worden uitgevoerd, ~ ! s  in een plaatvo%. !n da! geval spreken we over 
driedimensionale open of gesloten trekkonstrukties. In deze samenhang 
moet worden vermeld dat kabels door de mechanische vervorming bij 
voorspanning en belasting tot grotere reaktiekrachten of drukkrachten en 
tot een grotere vervorming van de totale glaskonstruktie zullen leiden, 
vergeleken met massieve stafkonstrukties. Glaspanelen kunnen slechts 
bij uiterst kleine vervormingen van de draagkonstruktie blijven funktione- 
ren. Bovendien vereisen kabels een aktieve voorspanning, terwijl mas- 
sieve staven gewoonlijk voldoende hebben aan passieve voorspanning. 
Quattro systemen worden daarom gewoonlijk in geval van superslanke 
trekspanten met massieve staven uitgevoerd. De vorm van de trekspan- 
ten wordt bepaald door de momentenlijn die ontstaat door de kombinatie 
van belasting en overspanning, tegenover een gewenste stafdiameter, 
volgens de basisformule M = 1 /8 .~ .1~ .  De diepte van de geknikte boog en 
de diameter van het stafstaal zijn vervolgens af te leiden uit de formule 
M = F.a. waarbij de optredende trekkracht omgekeerd evenredig is met 
de afstand ofwel de diepte van de boog. Voor 'a' wordt veelal in eerste in- 
stantie aangehouden 111 0 van de overspanning 'I'. 
De boogvormig geknikte trekstaven zullen voor positieve en voor nega- 
tieve belasting op het glasvlak resulteren in twee tegengesteld verlopen- 
de geknikte bogen. De basisposities van die twee (holle en bolle) bogen 
ten opzichte van het glasvlak kunnen drieërlei zijn: 
- ter weerszijden van het glasvlak (beide convex of concaaf); 
- beide aan de binnenzijde van het glasvlak (convex en concaaf); 
- beide aan de buitenzijde van het glasvlak (convex en concaaf ). 
De keuze om tot een van deze drie basisposities te komen, is afhankelijk 
van de mogelijkheden van de ruwbouwkonstruktie om reaktiekrachten te 
leveren, van detailtechnische overwegingen (konservering en onder- 
houd), maar vooral van esthetische overwegingen. aangezien~uattroge- 
vels in het algemeen zeer sterk architektonisch bepaald en bepalend zijn. 
Trekstaven ter weerszijden van het glasvlak leiden tot een soort 'fiets- 
wiel'- of 'spinneweb'principe. Beide bogen van de trekspanten aan een 
zijde van het glasvlak gepositioneerd. betekent dat aan een zijde een ab- 
stract glasvlak aanwezig is en alle mechaniek aan de andere zijde. 
De twee trekbogen kunnen in principe op een tweetal wijzen worden sa- 
mengevoegd: lensvormig of visbuikvormig, terwijl onderspannende bo- 
gen daaraan ten grondslag liggen. 
Onderspannend, als basis waarbij eendimensionaal bepaalde of lineaire 
onderspanningskonstrukties zijn ontworpen zoals bijv. voor vlakke daken 
die eenduidig door een enkel belastinggeval worden bepaald en gedi- 
mensioneerd' neerwaards gerichte belasing en de mogelijk optredende 
opwaardse windbelastingen worden geneutraliseerd door een hoog ei- 
gengewicht in de glaspanelen. De buikvorm die de momentenlijn volgt 
heeft overal onderspannende trekstaven met exact dezelfde diameter. 
Asymetrische belasting leidt tot het trianguleren van de onderspanning. 
Lensvormig, waarbij de voetpunten van de beide geknikte bogen ge- 
meenschappelijk zijn, en de diepte van de aldus ontstane lensvorm twee- 
maal de konstruktieve afstand 'a' uit de formule M = F.a is. Trekspanten 
met drukbuizen ('trekdrukspanten') hebben altijd een lensvorm omdat 
aan de einden van de buis eveneens de trekstaven samenkomen zodat 
van een konstruktieve entiteit sprake is: 
Visbuikvormig, waarbij de twee bogen zodanig in elkaar zijn verschoven 
dat de totale diepte gelijk is aan eenmaal 'a'. Dit resulteert altijd in twee 
maal twee oplegpunten op een afstand 'a' van elkaar: in principe dus 111 0 
van de overspanning 'I'. Tussen lensvorm en visbuikvorm zijn uiteraard 
ook tussenvormen mogelijk om de snijpunten van de twee bogen te laten 
samenvallen met afstandhoudende drukstaven naar de Quattroknopen. 

Oppervlaktebehandeling Glas: niet behandeld. Aluminium: gepoeder- 
coat. Nodulair gietijzer: thermisch verzinkt en gepoedercoat. Roestvast- 
staal: niet nabehandeld of indien vereist naturel gepassiveerd. 
Hulpstukken Niet systeemeigen elementen zoals ankerplaten, ankers. en 
maatvoeringstolerantieopheffers alsmede voor-Inaspanelementen als 
standaard of specials in te bouwen. in het algemeen van thermische ver- 
zinkt staal en roestvaststaal. 

Vorm, afmetingen, gewicht (9 
Vorm Glaspanelen zijn vierkant en rechthoekig. Quattro knooppunten 
kruisvormig met 4, 3, 2 en 1 arm. Draagkonstrukties gewoonlijk lineair, 
maar ook ruimtelijke onderspanningskonstrukties zijn mogelijk in tegenge- 
steld gekromde staafwerken of in de vorm van ruimtevakwerken. 
Afmetingen Voorgespannen glaspanelen: max. 2 x 3,6 m; gelamineerde 
glaspanelen: max 2 x 3,6 m (beide uit produktieoverwegingen). Grootte van 
de glasplaat en de externe belasting bepalen de glasplaatdikte, waarbij de 
stijfheid gewoonlijk dermate bepalend is dat in de praktijk glaspanelen zel- 
den groter zijn dan 2 x 2 m. 
Quattro knooppunten hebben in principe de afmetingen: 200 x 200 ,250 x 
250 en 300 x 300 mm in de harten van de vier verbindingspunten. 
De afmetingen van de stabiliserende draagkonstrukties volgen uit de speci- 
fieke berekening en zijn nooit standaard. hoogstens samengesteld uit stan- 
daardprofielen. 
Gewicht Glaspanelen: 25 N/mm dikte. Volumieke massa, Quattro knoop- 
punten in aluminium: 2,7 kg/dm3; in staal en NS: 8,7 kg/dm3. 

Uiterliik (G) 

Opperviaktestruktuur Glaspanelen: glad; randen: recht en schuin (afge- 
snoten) geslepen of gepolijst. Machinaal vervaardigd staal: gladheid van de 
poedercoating; machinaal vervaardigd roestvaststaal: glad. Nodulair gietij- 
zer en aluminium: gladheid van poedercoating. Gietwerk: sinaasappelhuid 
van zandgieten en coquillegieten. Wasgieten: glad. Handelsstaal: gladheid 
van poedercoating met onregelmatigheden van het thermisch verzinken. 
Kleur Glaspanelen: zie kleur basismateriaal coatings en screenings. 
Roestvaststaal: naturel. Aluminium gepoedercoat: in standaard RAL-kleu- 
ren. Verzinkt staalwerk: naturel (gewoonlijk niet gebloemd vanwege de vele 
dikteverschillen). Verzinkt en gepoedercoat staalwerk volgens de stan- 
daard beschikbare RAL-kleurenwaaier, incl. speciale metallique coatings. 
Glans Glaspanelen: reflekterend volgens opgave glasfabrikanten. Roest- 
vaststaal machinaal vervaardigd: mat; roestvaststaal gegoten: mat; ver- 
zinkt staalwerk: mat tot dof; gepoedercoat staal- en aluminiumwerk: half 
glanzend. 

Mechanische eigenschappen (J) 
Produktsterkte Voor alle onderdelen geldt: volgens berekening. 
Materiaalsterkte Elasticiteitsmodulus, glas: 73.000 tot 75.000; staal: 
210.000; aluminium: 67.000 tot 73.000 ~lmm'. 
Treksterkte, floatglas: 40; half-voorgespannen glas: 120; voorgespannen 
glas: 200; staal: 360 en aluminium AlMgSi: 215 ~lmm'. 

Vuur, explosie (K) 
Brandbaarheid Onbrandbaar. 
Explosiebestandheid Glaspanelen en metalen onderdelen naar bereke- 
ning (ervaring aanwezig). 

Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen (L) 
Bestandheid Glas: goed bestand tegen atmosferische invloeden. Voor- 
zichtigheid met logen uit beton- en metselwerk is geboden. 

Thermische eigenschappen (M) 

Uitzetting Lineaire uitzettingscoefficient, glas: 9; staal: 12 en aluminium: 
24.10.~ mí(m.K). 
Warmtegeleidingskoëfficiënt Glas: 034; staal: 40-50 en aluminium; 200 
W/(m.K). 
Bestandheid Floatglas: 60" -1 1O0, voorgespannen glas: 270°, staal: 550" 
en aluminium: 250°C. 

Toepasbaarheid, ontwerp ('2 
Bruikbaarheid, funktioneel Vliesgevels en glazen daken voor de utili- 
teitsbouw en prestigieuze woningböuw. 
Ontwerpdetails Design en Engineering: door de producent in overleg met 
de projektarchitekt. 

Verwerkingskenmerken (v) 
Transport, voorbereiding, verwerking Door de fabrikant. 

Ekonomische, kommerciële faktoren Ci) 
Prijzen, leveringsvoorwaarden Op aanvraag. 
Levering Door de fabrikant. 
Levertijd Nader overeen te komen. 
Leveringsgebied Nederland en export over de gehele wereld. 
Technische service Ontwerp en engineeringafdeling in eigen huis als on- 
dersteunende dienstverlening voor de projektarchitekt en projektaannemer. 

Referenties (z) 

Adressen Wereldwijd: in 5 jaar 40 projekten gerealiseerd. totale opper- 
vlakte boven 10.000 m2. Refentielijst op aanvraag. 
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Twee jaar na &to .. . - 

van een eigenzinnig-gadji&&ou#rer 
Amsterdam ArenA ... We zijn 
inmiddels vertrouwd geraakt met 
het silhouet ervan als we gehaast 
voortjakkeren op de AZ, richting 
Amsterdam. Of in slakkengang 
meter voor meter terrein winnen 
op lotgenoten in de onvermijdelij- 
ke ochtend- of avondspits. Een 
ruimteschip, geland in Amster- 
dam Zuidoost. Temidden van de 
betonnen, kunststoffen en bakste- 
nen kantoorgevels die daar de 
skyline vormen. sluimert de ova- 
len kolos vredig in lui avondlicht. 
Of twinkelt uitnodigend haar lich- 
ten in vroege winteravonden. 

In goed gezelschap 
Drie kwartier later dan afgespro- 
ken, heb ik ergens in de Alblasser- 
waard het huis van Rob H.M. 
Schuurman (60) gevonden. De 
weg was toch bekend? Inderdaad, 
twee jaar geleden hebben we 
gesprekken gevoerd voor 'Schoon 
en architectuur', een uitgave van 
Randstad dochter Lavold. 

De ondertitel luidt: 'Een gesprek 
met drie architecten'. Schuurman 
was daar een van. Francine M.). 
Houben, architect en mede- 
oprichter van het Delftse architec- 
tenbureau Mecanoo Architekten 
b.v., en Willem G. Quist, voormalig 
rijksbouwmeester, architect en 
mede-oprichter van Quist & 
Wintermans Architecten te 
Rotterdam, komen in het boekje 
ook aan het woord. Bij Rob H.M. 
Schuurman staat simpelweg: zelf- 
standig architect. In de Alblasser- 
waard, ergens in de driehoek tus- 
sen Meerkerk, Gorinchem en 
Leerdam. 

De uitgave verscheen vlak voor de 
feestelijke opening van de Amster- 
dam ArenA door Hare Majesteit 
koningin Beatrix op 14 augustus 
1996. "Ik ben een half jaar.later 
geridderd voor mijn werk aan de 
ArenA tot officier in de Orde van 
Oranje Nassau." 

In de luwte 
De storm van publiciteit die 
Schuurman vanaf het begin van de 
jaren '90 overspoelde, is twee jaar 
na de opening geluwd. "Toen de 
ArenA pas klaar was, werd ik 
regelmatig gebeld door mensen 
uit de hele wereld. Gewone men- 
sen of vakgenoten, die me wilden 
vertellen dat ze het zo'n prachtig 
gebouw vinden. Een keer klopte 
een man bij me aan. Hij had een 
heleboel foto's van het stadion 
gemaakt en wilde dat ik voor hem 
in Portugal een hotel in de vorm 
van de ArenA bouwde. Hij is 
helaas overleden." 

Schuurman krijgt voorafgaand en 
na de opening talloze aanvragen 
voor lezingen en interviews. De 
TU Eindhoven stelt een groot 
handboek over de ArenA samen. 
Maar na anderhalf jaar trekt huize 
Schuurman minder publiciteit en 
lijkt de rust weergekeerd. Behalve 
dat er alweer nieuwe bouwteke- 
ningen aan de muren van 
Schuurmans kantoor prijken. Van 
een nieuw ontwerp. Wijzend op 
de tekeningen: "Dit wordt 
momenteel in Tunesië gebouwd. 
Het moet in 2000 klaar zijn, omdat 
daar in 2001 de Pan-Mediterrane 
Spelen worden gehouden, waar 
alle landen rond de Middellandse 
Zee aan meedoen. " 

Pilonen 
In het zijlbovenaanzicht vallen 
direct de acht pilonen en acht 
opwaarts spiralende hellingsbanen 
op, de toegangswegen naar het 
stadion. Tuien strekken zich vanuit 
de top der minaretvormige pilonen 
naar de ovaalvormige overkapping 
en zijwaarts, naar het maaiveld. 
Links is de monumentale hoofdin- 
gang te zien, waar de Tunesische 
president gebruik van zal maken. 
Opvallend verschil met de 
Amsterdam ArenA is niet de vorm, 
maar de uitvoering van de kap- 
constructie. 

"Ik hoef de mensen daar niet te 
beschutten tegen regen, maar 
tegen de zon. Daarom is deze 
overkapping in een kunststof doek 
uitgevoerd dat over een ovaalvor- 
mige ribbenconstructie is gespan- 
nen. De pilonen met de tuidraden 
dragen de ovalen ring in het mid- 
den en de liggers die als spanten 
vanaf de rand van de tribune naar 
deze ring lopen." Tunis' stadion 
krijgt dus een immens ovalen zon- 
nescherm, geen verschuifhare 
dakconstructie. Niets dat de groei 
van het gras kan tegengaan, 
behalve misschien een verschroei- 
ende zomerhitte. Genoeg natuur- 
lijke airconditioning, want elk 
zuchtje wind kan tussen bouw- en 
kapconstructie door voor aange- 
name verkoeling zorgen. 

Uitverkoren 
Het ontwerp van Schuurmans 
pilonenstadion werd uitverkoren 
uit het twaalftal ontwerpen dat de 
Tunesische regering binnenkreeg 
als reactie op de prijsvraag voor 
een nieuw stadion van Olym- 
pische afmetingen in Tunis. "Ik 
wist niet dat er voor die pan-medi- 
terrane Spelen een prijsvraag was 
uitgeschreven. Men heeft ons 
rechtstreeks benaderd om mee te 
doen na een bezoek aan de 
Amsterdam ArenA." 

De bouwcombinatie die indertijd 
voor de bouw van de Amsterdam 
ArenA tekende, had weinig be- 
denktijd nodig. Men besloot mee 
te doen, zij het in een gewijzigde 
samenstelling. "Ik had gehoopt met 
hetzelfde team -Crabowski en 
Poort, Bailey, BAM en Ballast 
Nedam- te kunnen werken. 
Crabowski en Poort maakt intus- 
sen deel uit van de Heidemaat- 
schappij en is herdoopt in Arcadis 
Infra. Zij voeren het projectma- 
nagement over dit turn key pro- 
ject. Ballast Nedam haakte helaas 
af; nu werken we met een grote 
Spaanse aannemer Ferrovial. 

De Koreaanse aannemer Hyundai 
-behalve bekend van de auto's ook 
een van 's werelds grootste bouw- 
bedrijven- tekent voor de kapcon- 
structie." 

Aan de tand gevoeld 
Alle inzendingen zijn in 1996 al 
gepresenteerd voor een deskundi- 
ge jury. "Onze combinatie moest 
het tegen echte giganten uit de 
internationale bouwwereld opne- 
men. Stuk voor stuk zijn we 
behoorlijk aan de tand gevoeld 
door de commissie. Sommige com- 
binaties hadden kolossale ontwer- 
pen meegenomen die met hef- 
vorktrucks werden aangevoerd. 
Als Hollands/Spaans/Koreaanse 
combinatie kwamen wij met een 
veel eenvoudiger presentatie. 
Maar we konden deskundige ant- 
woorden geven op alle vragen die 
de jury op ons afvuurde. 

Onze combinatie had een goed 
verhaal, mede omdat we net de 
bouw van de ArenA achter de rug 
hadden en daar tal van problemen 
waren tegengekomen die we toen 
hebben moeten oplossen." Daarbij 
zal zeker ook het pilonenontwerp 
de jury hebben aangesproken. De 
op minaretten lijkende, 75 meter 
hoge pilonen zullen tot in de verre 
omtrek te zien zijn en verlenen het 
ontwerp extra elan. 

Teruggetrokken 
Met  twee ontwerpen van voor- 
aanstaande stadions op zijn naam, 
blijft Schuurman toch vaak de man 
achter de schermen. "Na mijn stu- 
die bouwkunde aan de TU in Delft 
heb ik bij verschillende Neder- 
landse architectenbureaus ge- 
werkt. Tot 1984 ben ik als architect 
bij tal van vrij grootschalige projec- 
ten betrokken geweest. Toen heb 
ik me gevestigd als zelfstandig 
architect. Ik werk hier thuis, in de 
Alblasserwaard, omringd door 
groen. Die stap heb ik bewust 
gezet." 
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Rob H . M .  Schuurman 

Schuurman leeft vrij teruggetrok- 
ken en treedt nauwelijks naar bui- 
ten, zelfs niet in eigen vakkringen. 
"Daardoor legt mijn stem soms 
minder gewicht in de schaal dan 
wenselijk zou zijn voor het uitein- 
delijke ontwerp. Als architect ben 
je sterk onderhevig aan een krach- 
tenveld, zowel van decision 
makers aan de kant van de 
opdrachtgever als van de verschil- 
lende partijen die in een bouw- 
combinatie vertegenwoordigd zijn. 
Het gevolg is wel dat ik soms een 
pijnlijke veer moet laten, zoals niet 
alleen bij de ArenA maar ook bij dit 
ontwerp weer het geval is. De 
hoofdingang is het ontwerp van 
een bij ons team behorende 
Tunesische architect. Het is vrij 
monumentaal in verhouding tot 
het totale ontwerp, maar past in 
het beeld dat de regering voor 
ogen heeft." 

In alle vrijheid 
Wat doet.Schuurman als er een 
nieuwe delegatie op de stoep staat 
met de vraag een nieuw stadion te 
ontwerpen? "Ach, dat weet ik 
niet." Ogen lichten op achter de 

brillenglazen: "Je ijdelheid als 
architect wordt natuurlijk weer 
gestreeld. Het probleem is en blijft 
echter dat ik geen groot maar een 
klein bureau heb." Schuurman 
moet het als eenmansbureau heb- 
ben van zijn creativiteit, zijn kunst- 
zinnige gevoel. "Die komen het 
beste tot hun recht als ik in alle vrij- 
heid kan werken en mijn eigen 
hoge eisen voor wat betreft de 
kwaliteit van mijn werk kan aan- 
houden. Toch blijf ik een beetje 
een buitenstaander, die af en toe 
aan de vergetelheid wordt onttrok- 
ken door een enorme nieuwe uit- 
daging. Zoals ook bij dit Tunesische 
stadion het geval is." 

Toch ziet Schuurman een trend dat 
meer mensen een zelfde keuze 
maken als hij en zijn vrouw Maria, 
een schilderes die in binnen- en 
buitenland al aardig naam heeft 
gemaakt als beeldend kunstenaar. 
Als uitvalsbasis voor hun bestaan 
kozen zij indertijd een groen plek- 
je, ver van de 'grote wereld', waar 
wonen en werken in grotere har- 
monie met jezelf en je naaste 
omgeving mogelijk is. 

Is dit een reële optie? "Alles kan 
tegenwoordig per e-mail verstuurd 
worden. Door de huidige techno- 
logie vervagen landsgrenzen. 
Lange afstanden hoeven steeds 
minder vaak fysiek overbrugd te 
worden. Ik neem over het alge- 
meen beslissingen die goed voor 
me zijn. Toen ik in 1984 uit dat 
hectische leven op grote bureaus 
stapte, wist ik dat ik alleen kwalita- 
tief goed werk kon blijven leveren 
als ik uit die maalstroom stapte. Ik 
wilde de tijd nemen om écht iets te 
maken. Vanaf die tijd heb ik mijn 
mooiste ontwerpen gemaakt." 
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FC Utrecht mijdt 
dure constructie 
met uitkragingen 
Frans van Velden 
UTRECHT - Stadion Galgen- 
waard in Utrecht wordt ver- 
bouwd. De accommodatie zal 
in de toekomst plaatsbieden 
aan meer toeschouwers. Om 
een dure constructie met uit- 
kragingen te vermijden, 
komt er boven de tribunes 
een dak dat wordt opgehan- 
gen aan vier lichtmasten op 
de hoeken. Met de opwaarde- 
ring van Galgenwaard is zo'n 
65 miljoen gulden gemoeid. 

Galgenwaard wordt in fasen uit- 
gebreid en verbouwd. Eerst ko- 
men er vanaf mei 1999 mim 
2000 plaatsen bij, waaronder de 
zitjes bij de skyboxen. De kosten 
daarvan: circa 34 miljoen gulden. 
Later wordt het aantal zitplaat- 
sen van de hoofdtribune meer 
dan verdubbeld. Dat ggit veer- 
tien miljoen gulden kosten. Ten 
slotte komen er nog eens 4400 
plaatsen bij aan beide korte zij- 
den van het speelveld, voor een 
bedrag van om en nabij zeventien 
w o e n  gulden. 
In september 2001 moet Galgen- 
waard nieuwe stijl gereed zijn. 
Mocht het stadion in 2000 wor- 
den aangewend voor wedstrijden 
van het Europees voetbalkarn- 
pioenschap, dan moet de opleve- 

ring eerder plaatsvinden. Door 
de uitvoering in fasen kan FC 
Utrecht de komende competitie 
gewoon gebruikmaken van Gal- 
genwaard. 

Kantoren 
Voor 65 miljoen gulden gaat er 
heel wat veranderen. De kanto- 
ren onder de huidige tribunes 
worden gesloopt. Er komt een 
verdieping bij en het aantal zit- 
plaatsen gaat naar 25.000. Ook 
komen er nieuwe ruimten voor 
commerciële activiteiten onder 
de tribunes. Het is niet de bedoe- 
ling de hoeken van het stadion 
vol te bouwen. Het dak loopt 
daar wel door, de hoek om. Het , 

zal zijn samengesteld uit talloze 
bogen. Van bovenaf gezien ont- 
staat het beeld van een O-vormi- 
ge doorlopende band, die de los- 
se tribunes met elkaar verbindt. 
Het dak rust aan de buitenzijde 
op kolommen in de gevels en 
hangt van binnen met kabels aan 
vier stalen pylonen. Die doen te- 
vens dienst als lichtmast. Het 
ontwerp is nogal transparant. 
Dat roept de vraag op, of het sta- 
dion van binnenuit werkeuk als 
een geheel zal worden ervaren. 
Ook de nieuwe gevels worden zo 
transparant mogelijk gehouden, 
vertelt Rob Torsing van architec- 

tenbureau Zwarts & Jansma uit 
Abcoude. De kolommen verdwij- 
nen achter glas. Er komt geen 
massale ingang, maar gekozen is 
voor ranke uitwendige trappen 
die naar de zitplaatsen leiden. 
Voor de exploitatie wordt onder- 
scheid gemaakt tussen zaken- 
mensen, supporters van FC 
Utrecht, gezinnen die een dagje 
uit m e n  en het 'trendy publiek'. 
Die groepen krijgen elk een eigen 
tribune toebedeeld. 
Voor de fmanciering moeten de 
gemeente Utrecht e i  het Kanto- 
renfonds Nederland (een dochter 
van het Algemeen Burgeruk 
Pensioenfonds) diep in de buidel 
tasten. Het huidige stadion is nog 
niet afgeschreven, maar zal wel 
voor een symbolisch bedrag 
moeten worden verkocht aan een 
nog op te richten exploitatie- 
maatschappij. Ook dient de ge- 
meente zorg te dragen voor een 
deugdelijke ,infrastructuur. 

Parkeerplaatsen 
Het aantal parkeerplaatsen zou 
wel eens een probleem kunnen 
worden. In september ontvouwt 
de gemeente haar plannen daar- 
omtrent. 
Opvallend is, dat het vernieuwde 
Galgenwaard niet zal worden ge- 
bruikt voor grote evenementen 

T 

zoals optredens van popsterren. door Vitesse wordt bespeeld, schoven. Op de betonnen vloer 
Die markt is te klein en de con- werd nog uitgevoerd met een daaronder kunnen evenementen 
currentie te groot, meent FC schuifdak boven een speelveld in plaatsvinden, van klassieke con- 
Utrecht. een reusachtige betonnen bak. certen tot vakbeurzen. Ook de 
Het Gelredome in Arnhem, dat Die kan naar buiten worden ge- Amsterdamse ArenA is geschikt 

voor zulke massale bijeenkom- Dat ligt anders voor de horeca en 
sten. de kantoorruimten, en voor de 48 
FC Utrecht verwacht dat de ba- sky boxen met elk twaalf zitplaat- 
ten van zo'n constructie niet zul- sen. Zij worden verkocht voor 
len opwegen tegen de kosten. 135.000 gulden per stuk. 
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SA Spoe systemen voor 
nieuwe Stade de F-rance in Pari 

schitterende voetbaitempel ligt in St. 
et buiten Parijs het nieuwe 'Stade de 
. Een ongelofelijk bouwwerk, waar in de 

zomer van 1998 de finale van het WK-voetbal 
gespeeld zal worden. Wij Nederlanders zulfen het 
stadion straks beter ieren kennen, als het 
Nederlands elftal er zijn eerste poulewedstrijd 
speett tegen België. 

Stade de France is een echt prestigeproject. Het 
moest het allermooiste stadion ter wereld wor- 
den. Met de allerbeste voorzieningen. WISA 
speelde hierin een bescheiden, maar toch ook 
weer niet weg te cijferen roi. Alle toiletten in tiet 
stadion zijn namelijk voorzien van WISA spoeisys- 
temen. Een keuze voor kwaliteit, zekerheid e n  
milieu. H 

de Fmnce, Saurt-bis: P b  von de opening+ en finuiewdst6jd van de 
Wer&kampiaensd#y>pen '9%. 
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De verkoop van grootschaltge winkelruinte aan Ce 
Amsterdamse ArenA Boulevard is gestart. Volgens 
de Ontwikkrngeiingsmaa:schappij Centrumgeb~ed 
Zuabaos: (OMC) moet het een compleet nieuw centrum 
worden voor wonen. werken, w~nkelen, sporten. eien. 
drinken en ontspannen. In het centrumgebied ArenA 
zullen ach Pathk-ctnerna's net een megabioscoop e n  
concert-organtsator Mojo met een evenementenhal 
vestigen. Daarnaast moeten er superstores komen van 
minimaal 1500 vierkante meter. Detaithandetvestiglngen 
krijgen 20.000 vierkante meter :er beschikking voor 
producten op het gebied van ontspanning en vrije tijd. 
Pn OMC zijn de marktpariijen BAM Vastgoed Ontwik- 
keling. ING Vastgoed Ontwikkeling en Baltast Nedarn 
Projectantwikkeling veren~gd. 

ACV en de Boft 
Wanderers Footbafl Club: 

Een winnend koppel! 

C l u b a i z i j n ~ j d e n a t M p s c u h ~ R e e W  

van vc%W genieten. Daarmast blijven s 
m h m  601-9 naWritjk niet in de kakt. ACV samt m& 
Wge g m ~ e r d e  stodcretamtes tangs beide ujdan vara de 
9- 

Enerzijds h g s  de W& Stand uvaar 4 Heat NIastBr veibrrrr- 
den met een h b o  800, zo'n 2.8C10 &er wam, water aan 50% 
in 20 kunnen levezen #orde Wrs, de &uken, de 
kges en de Ratinurn Club (een f e e ~ ~ m t e f .  As%%@& hngs 
de East Stand waar 3 Heat Master in staar zijn om de srwtes 
van de %WW H& of F m  aasod< vawante gastvrije ruim- 
tes %B Mim f& zoh 1 .@B &er m water aaaa W4C in 
10 & M n .  
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Millennium Dome, 
een 

omstreden kunststukje 
De Britse regering wil de komst 
van het nieuwe millennium uit- 
bundig vieren. De centrale attrac- 
tie, een reusachtige tent, moet 
gedurende het hele jaar 2000 zo'n 
12 miljoen toeschouwers trekken. 
Deze Millennium Dome komt ui- 
teraard in Greenwich te staan. De 
nul-meridiaan, die als anker fun- 

-geert voor tijdzones over de hele 
wereld, loopt immers door deze 
Londense wijk. 

Het Wembley stadion zou tweemaal in 
de Millennium Dome passen, de Royal 
Albert Hall zelfs dertien keer. "En het 
is 50 meter hoger dan de Nelson-zuil 
op Trafalgar Square", zo meldt op- 
drachtgever The New Millennium Ex- 
perience Company Ltd. trots. 
Ontwerper van de Dome is architect 

..Richard Rogers. En hoofdaannemer is 
een joint venture van Sir Robert MacA- 

-1pine en John Laing Construction. 
Watson (Bolton, Engeland) levert en 
installeert het staalwerk voor de Do- 
me, maar heeft 'de kabels &besteed 
aan Bridon. Kellers uit Coventry kreeg 
het contract voor het heien van 8000 
palen voor de fundering van de tent. 
Kosten van de Dome worden geschat 
op 40 miljoen pond (130 miljoen gul- 
den) oftewel 500 pond (1650 gulden) 
per vierkante meter vloeroppervlak. 
"Een Dome is de goedkoopste groot- 
schalige bouwstructuur", aldus de ont- 

werpers. Het doek heeft volgens hen 
een levensduur van minstens 25 jaar, 
de 12 masten minstens 60 jaar. 
Er is nog geen beslissing gemaakt over 
de bestemming van de Dome-na het 

jaar 2000, maar gedacht wordt aan een 
spmtcentmm of een amusementspark. 

Controverse 
De bouwers zijn enthousiast over het 
project, maar .de Millennium Dome is 
ih iddels  flink omstreden. Niet zozeer 
vanwege de bouwkosten van de tent 
zelf, maar vanwege het prijskaartje aan 
het totale project. Het feest in Green- 
wich in en rond de Dome zal in totaal 
zo'n 760 miljoen pond (2,5 maard gul- 
den) kosten. 
Veel Britten vinden dat een hoop geld. 
Business-tycoon Richard Branson, zelf 
beroemd om zijn feestjes, noemt het 

"een trieste .verspilling van geld. De 
overheid had voor dat geld vier grote 
ziekenhuizen kunnen bouwen." Ruw- 
weg de helft van de begrote 760 mil- ' - 
joen pond komt uit de pot van de staat- 
sloterij, een kwart moet worden opge- 
hoest door sponsors en nog een kwart 
door bezoekers. 

Ook de inhoud van de Dome geeft aan-. 
leiding tot controverse. Wat komt er in 
de enorme tent? Vriend en vijand be- 
schuldigen Labour minister zonder 
portefeuille Peter Mandelson van over- 
dreven geheimzinnigheid. Mandelson 
is verantwoordelijk voor het project, 
maar weet waarschijnlijk zelf nog niet 
goed wat hij met de Dome aanmoet. 
Onlangs bracht hij een bezoek aan Dis- 
neyland in Florida om inspiratie op te 
doen. Dit was tegen het zere been van 
een aantal Britten die vinden dat het 
"Christelijke karakter van hot jaar 
2000" een centrale plaats in de Dome 
moet krijgen. "Het Millernium is in de 

eerste plaats ons christelijke 'Millenni- 
um", aldus de voormalige Conservatie- 
ve minister Virginia Bottomley. "De 
jaartelling begint immers met de ge- 
boorte \van Christus." 
Mandelson heeft bovendien moeite om 
het sponsorgeld bij elkaar te schrapen. 
TijdenS.zijn recente bez~ek  aan Japan 
hield premier Tony Blak zelfs zijn 
handje op bij bedrijven als Toy'ota, die 
zwaar in Groot-Brittannië hebben 
geïnvesteerd. 
Tenslotte twijfelen sommigen aan de 
managementcapaciteiten van Mandels- 
on voor een project als de Millennium 
Dome. De laatste weken hebben een 
paar kopstukken al bedankt voor de 
eer, onder meer creatief directeur 
Stephen Bayley. 
Mandelson kreeg echter steun uit on- 
verwachte hoek. De voormalige Con- 
servatieve vice-premier Michael Hes- 
seltine noemde de kritiek op Mandel- 
son "onterechtn. Hesseltine heeft er 
echter aiie belang bU dat de viering van 
hetdrliìiennium in de Dome een succes 
wordt. Het was per slot van rekening 
zijn geesteskind. 
Het heeft er echter alle schijn van dat 
Groot-Brittannië niet één Millennium- 
probleem heeft (de computers die het 
jaar 2000 niet herkennen), maar twee. 
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Afstudeemroiekt: ontwerp. berekenina en odirnalisenna van de overkappina van een kunstiisbaan B.A. Westhoff 

De in aanbouw zijnde Millennium Dome aan de Tharnes. Het gebruik van het milieuonvriendelijk 
gas hfc leidde tot een storm van kritiek. FO~O: EPA 

Pagina 13 van appendix H 



Dak op Millennium Dome 

In Londen zijn de eerste delen van het tentdak op de Millennium om twee Wembley voetbalstadions droog te houden. De stho- 
Dome geplaatst. Het dak bestaat ui t  met teflon gecoate glasve- telvormige Dome heeft een omtrek van een kilometer, het 
zel, opgehangen aan twaalf stalen masten van elk 100 meter bruikbare vloeroppewlak bedraagt zo'n 80.000 ml. 
hoog. De overkapping heeft een oppervlakte van 8 ha, voldoende Foto: EPA 



Kranen plaatsen dak op Gelredôme 

op het Gelredame te Arnhem t 
riJdbare dakconstructies van 
breed en 14 meter hoog, De ge 
hoge draagconstructie gezg. De daken wogen 530 ton per Foto: APA 
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Gebedome vordert gemg-  
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Strijd smuxitbrdiding ! Haags schaatscentfirn barst los 
DEN HAAG - De Raad van Stqte bès(ist 
dinsdag of het Haagse schaatscentrym 
De Uithof mag uitbreiden. Het p l a ~  om 
uit  te breiden met onder meer een qki- 
piste, klimwand en een café heeft geleid 
tot  felle protesten van buurtbewoners 
en concurrent ' Snowworld in Zoeter- 
meer. I 

De buurtbewoners vrezen voor overlast 
en een toename van verkeer, als er dqge- ' 
lijks tweeduizend bezoekers naar het' 

verbouwde wintersportcentrum komen. 
De Raad van State boog zich al eerder 
over deze zaak en gaf toen opdracht een 
onderzoek in te stellen naar de mogelijke 
gevolgen. Daaruit bleek dat overschrij- 
ding van de geluidsnorm kan worden 
voorkomen door een zwaardere binnen- 
wand'te bouwen en een nieuwe geluidsin- 
stallatie aan te sch.affen. Bovendien moet 
de gemeente enkele verkeersmaatrege- 
len treffen, zo stelden de adviseurs. Vol- 

gens gemeentelijk woordvoerster D. 
Schuurmans is inmiddels aari al deze 
voorwaarden voldaan. Zodra de milieu- 
vergunning is goedgekeurd, staat volgens 
haar niets eed bouwvergunning meer in 
de weg. "Elke maand uitstel levert een 
verlies op van tonnen. Intrekking van de- 
ze vergunning betekent het einde van De 
Uithof", concludeer e somber advocaat 
M. Somsen van het aagse schaatscen- 
trum. (ANP) 
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