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SAMENV A TTING 

De doelstelling van dit afstudeerproject is het 
toepassen van een gemetselde boogconstructie op 
het ontwerp van een zwembadcomplex. Dit houdt 
in dat een zwembadcomplex in globale lijnen is 
ontworpen waarin metselwerk als 
constructiemateriaal wordt toegepast. Het 
zwembadcomplex is voomamelijk geschikt voor 
het houden van grote intemationale wedstrijden. 
Daamaast biedt het ruimte aan recreatie, instructie 
en sportbeoefening. 
Voordat begonnen kan warden met het ontwerpen 
van het zwembadcomplex, is eerst een grondige 
analyse verricht. Het eerste dee! van de analyse was 
het onderzoeken van soortgelijke zwembaden. De 
structuur van deze zwembaden en de benodigde 
functies hebben als voorbeeld gediend. 
Het tweede dee! van de analyse richtte zich op de 
voorschriften waaraan zwembaden in Nederland 
dienen te voldoen. Deze komen voort uit de "Wet 
Hygiene en Veiligheid" en de richtlijnen van de 
Koninklijke Nederlandse ZwemBond. 
En als laatste werd een goede locatie voor het 
zwembadcomplex gezocht en onderzocht. Het 
overigens fictieve zwembadcomplex wordt 
gesitueerd op een terrein in Amsterdam Zuid-Oost. 
De infrastructuur is hier goed en het 
zwembadcomplex past goed in het beoogde gebruik 
van dit gebied. 

Met alle informatie vanuit de analyse kunnen de 
gebruiksscenario's en het programma van eisen 
opgesteld worden. De structuur van het ontwerp en 
de Jigging van de voomaamste ruimten warden 
bepaald aan de hand van stroomdiagrammen. Deze 
stroomdiagrammen geven de verschillende stromen 
van gebruikers aan en het is zaak deze stromen zo 
functioneel mogelijk te laten verlopen. 

Nu de Jigging en de grootte van de voomaamste 
ruimten vast liggen, kan het ontwerp verder 
uitgekristalliseerd warden. Hierbij wordt niet alleen 
op de constructieve aspecten gelet, maar wordt ook 
rekening gehouden met de andere bouwdisciplines. 
De nadruk is echter toch op de constructieve 
discipline komen te liggen. 

Het dak van de zwemzaal bestaat uit een 
gemetselde boogconstructie. Steenachtige 
materialen werden in vroegere tijden op 
schitterende wijze in gebouwen als 
constructiemateriaal toegepast, tegenwoordig heeft 
metselwerk deze functie slechts zelden. In dit 
afstudeerproject wordt bewezen dat metselwerk nog 
steeds bruikbaar is als constructiemateriaal, zowel 
op constructief als op uitvoeringstechnisch gebied. 

De vorm van het dak volgt de kettinglijn. Dit is de 
lijn waarlangs, ten gevolge van het eigen gewicht, 
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enkel centrische normaal( druk)krachten 
voorkomen. Dit is gunstig voor de gemetselde 
doorsnede vanwege de eigenschap van metselwerk 
dat het goed in staat is drukkrachten op te nemen. 
De doorsnede van het dak heeft een zeker 
boogjespatroon, zodat de stijfheid van de doorsnede 
vergroot wordt. De dikte van de doorsnede is 400 
mm en de hoogte is 2300 mm. 
Het dak wordt aan beide kanten ondersteund door 
tribunespanten. Doordat deze spanten geen 
oneindige stijfheid hebben en ze belast warden op 
horizontale krachten vanuit de dakconstructie, 
moeten de ondersteuningen van de boogconstructie 
verend geschematiseerd warden. De inwendige 
krachten van de boogconstructie zullen hierdoor 
grater zijn, dan het geval is bij een schamierend 
ondersteunde boogconstructie. 

De capaciteit en de stijfheid van de gemetselde 
doorsnede is analytisch bepaald. Hierbij is een 
bilineair verband tussen de spanning en de rek 
aangenomen, zoals in de Nederlandse 
voorschriften. Met behulp van de 
evenwichtsvoorwaarden, de constitutieve 
vergelijkingen en de compatibiliteitsvergelijkingen 
kunnen rekenregels warden opgesteld wanneer de 
doorsnede scheurt, plastisch vervormt ofbezwijkt. 
Met behulp van deze rekenregels is een programma 
in Excel 97 geschreven. In dit programma wordt, 
door het invoeren van enkele gegevens, de stijfheid 
en de capaciteit van een doorsnede berekent. 

De doorsnede wordt getoetst aan de hand van eerste 
en tweede orde elastische berekeningen. De 
ongewapende doorsnede zoals aangenomen voldoet 
aan de benodigde capaciteit en stijfheid. 

Hoewel gebleken is dat de doorsnede ongewapend 
uitgevoerd kan warden, wordt de doorsnede toch 
gewapend. Deze biedt enige veiligheid wat betreft 
onvoorziene omstandigheden en werkt als 
koppeling tussen verschillende dakelementen. 

Er wordt geconstateerd dat het dak niet in staat is de 
horizontale windkrachten aan de kopgevels op te 
nemen. Hierdoor warden grote gemetselde 
steunberen, als menhirs, voor de kopgevels 
geplaatst. Zij nemen de windkrachten op en 
verzorgen de stabiliteit in de langsrichting. 

Een specifiek onderdeel in zwembaden is het 
bassin. De voomaamste eis hierbij is natuurlijk de 
water-ondoorlatendheid. Orn dit te bereiken moet 
de scheurwijdte beheerst warden en is een 
maximale scheurwijdte van 0,2 mm toelaatbaar. Dit 
wordt bereikt door toepassing van hoogwaardig 
beton en een zorgvuldige detaillering en uitvoering. 
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Door het bassin en zijn fundering volledig los te 
koppelen van de rest van het gebouw worden 
onvoorziene krachten in het bassin voorkomen. 

Een behaaglijk binnenklimaat in de zwemzaal is 
moeilijk te realiseren, vanwege de grote diversiteit 
aan personen (zwemmers, personeel en 
toeschouwers) met ieder hun eigen wensen. De 
luchtbehandeling in de zwemzaal is zodanig 
geregeld dat voor zowel de toeschouwers als de 
zwemmers een zo behaaglijk mogelijk klimaat is 
gecreeerd. Het vele glas in de kopgevels kan tot 
stralingsasymmetrie en koudeval leiden. Dit wordt 
opgelost door stralingspanelen langs de gevel te 
plaatsen en warme lucht langs het glas te blazen. 
Het dak heeft een goede isolerende functie en 
hierop zal geen condensatie ontstaan door de 
toepassing van schuimglas. Dit materiaal is 
waterdicht en dampdicht en heeft een hoge 
warmteweerstand. 

Na een afweging tussen het traditioneel (in situ) 
metselen en het gebruik van geprefabriceerde 
elementen is uiteindelijk voor het laatste gekozen. 
Door de geconditioneerde omgeving waar de 
elementen worden vervaardigd, zullen de elementen 
een hoge constante kwaliteit. De product
eigenschappen zijn hoog en dit is nodig om de 
boogconstructie toe te passen. 
De elementen worden op de bouwplaats met een 
bouwkraan op een ondersteuningsconstructie 
geplaatst met een breedte van vijfmeter. Deze 
elementen worden gemonteerd en op spanning 
gebracht. Daama wordt deze boogconstructie aan 
de andere gemonteerd. Er zitten sparingen in de 
elementen, waar de wapening van een ander 
element in geplaatst wordt. Deze wordt met een 
gietmortel aangevuld. 
De krachten vanuit het dak worden via een 
betonnen balk de tribunespanten ingeleid. Deze 
balk wordt belast op buiging, afschuiving en torsie 
en heeft daarom een behoorlijke afmeting. 

Al met al is een zwembadcomplex ontworpen 
waarbij rekening is gehouden met de verschillende 
bouwdisciplines. Hierin is het mogelijk een 
gemetselde boogconstructie met een overspanning 
van 85 meter toe te passen. Dit is zowel op 
constructief als uitvoeringstechnisch gebied 
onderzocht. 
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VOORWOORD 

In maart 1998 ben ik begonnen met het afstudeerproject. Het onderwerp van het 
afstudeerproject is; het toepassen van een gemetselde boogconstructie op het ontwerp van een 
zwembadcomplex. In dit project is een zwembadcomplex ontworpen, geschikt voor sportieve 
en recreatieve doeleinden. 
Waarom dit onderwerp? In het verleden heb ik regelmatig deelgenomen aan zwemwedstrijden 
en tegenwoordig ben ik actief als waterpoloer. Ik heb dus de nodige zwembaden van binnen 
en buiten mogen bewonderen. Vanuit mijn achtergrond als zwemmer en bouwkundig student 
vond ik het een uitdaging om twee van mijn interessen te combineren in mijn 
afstudeerproject. 

Een markant onderdeel van mijn ontwerp is een gemetselde boogconstructie. De toepassing 
hiervan komt ook voort uit een van mijn interessen: de oudheid. In de oudheid werden 
steenachtige materialen, vanwege de goede constructieve en esthetische eigenschappen, op 
erg fraaie en gedurfde wijze toegepast. De geschiedenis heeft bewezen dat veel mogelijk is 
met metselwerk. Helaas zijn vooral de constructieve toepassingen van metselwerk de 
afgelopen eeuw beperkt gebleven. Met mijn afstudeerproject heb ik willen bewijzen dat de 
mogelijkheden van metselwerk zowel constructief als esthetisch gezien, nog steeds interessant 
zijn voor de bouwwereld. 

Tijdens het afstudeerproject ben ik ondersteund door de volgende mensen die ik bij deze wil 
bedanken: 

Prof. ir. D.R.W. Martens 
Prof. ir. C.S. Kleinman 
Ir. H.M. Lamers 
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SYMBOLEN 

De betekenis van de in dit afstudeerverslag gebruikte symbolen en namen van grootheden is 
als volgt: 

Hoofdletters: 

Ab oppervlakte van een betondoorsnede 
Am oppervlakte van een gemetselde doorsnede 
Ap oppervlakte van een doorsnede van voorspanstaal 
As oppervlakte van een doorsnede van wapeningsstaal 
C (rotatie)veerconstante 
Eb elasticiteitsmodulus van beton 
Em elasticiteitsmodulus van metselwerk 
Ep elasticiteitsmodulus van voorspanstaal 
Es elasticiteitsmodulus van wapeningsstaal 
F kracht 
F d rekenwaarde van de kracht in de uiterste grenstoestand 
F rep representatieve waarde van de kracht 
F P voorspankracht 
ly kwadratisch oppervlaktemoment om de y-as 
I2 kwadratisch oppervlaktemoment om de z-as 
M buigend moment 
Mct rekenwaarde van het buigend moment in de uiterste grenstoestand 
Mrep representatieve waarde van het buigend moment 
Mr buigend moment waarbij scheurvorming optreedt (scheurmoment) 
Mu uiterst opneembaar buigend moment (bezwijkmoment) 
N normaalkracht 
N' m normaaldrukkracht in de drukzone 
N s kracht in het wapeningsstaal 
V dwarskracht 

Kleine letters: 

a afstand; afmeting 
b breedte (van de doorsnede) 
c dekking 
d nuttige hoogte van een doorsnede 
e excentriciteit 
e1 beginexcentriciteit 
e0 (grootste) beginexcentriciteit 
ec toeslagexcentriciteit 
et totale excentriciteit 
f m treksterkte van metselwerk 
f m druksterkte van metselwerk 
fp rekenwaarde van de 0, 1 %-rekgrens van het voorspanstaal 
fs treksterkte van wapeningsstaal 
h hoogte (van de doorsnede) 

oppervlakte-moment-arm (traagheidsstraal) 
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lengte; theoretische overspanning 
le kniklengte 
n aantal; Eulerse knikveiligheid 
p gelijkmatig verdeelde belasting per oppervlakte 
q gelijkmatig verdeelde belasting per lengte 
r kromtestraal 
u doorbuiging 
wy weerstandsmoment om de y-as 
Wz weerstandsmoment om de z-as 
Xu hoogte van de drukzone 
z inwendige hefboomsarm 

Griekse kleine letters: 

am gereduceerd moment 
an gereduceerde normaalkracht; verhouding van normaalkracht en opneembaar 

normaalkracht van de doorsnede 
y belastingsfactor 
Em rek van het metselwerk 
Ep rek van het voorspanstaal 
EpJ rek bij het begin van de plastische vervorming 
Er scheurrek 
Es rek van het wapeningsstaal 
Eu bezwijkrek 
K kromming 
~ coefficient excentriciteitverloop 
crm spanning in het metselwerk 
crp spanning in het voorspanstaal 
cr s spanning in het wapeningsstaal 
<p hoekverandering 
m wapeningspercentage 
m01 wapeningspercentage van de totale wapening 

Symbolen bouwfysica: 

0 temperatuur 
a verdampingscoefficient 
q warmtestroom 
R warmteweerstand 
R.V. relatieve vochtigheid 
W dampproductie 
x waterdampgehalte 

Auteur: R.P.G. Vissers -9- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 



Het toepassen van een gemetselde boogconstructie op het ontwerp van een zwembadcomplex December 1999 

Cranltdlon 
p,e-and~ .. 

C.U,O: 
~- voinl-les.Jeux ~ 

Ouncl>llill: 
V<s•bZW.~NtA2Lrlg 

Stceldnlnmvelsll: 
llilimin ~ y~ 

S.cclcin tranrmsal: 

Figuur 0.0 I: Dwarsdoorsnede International Aqautic Centre (Olympisch zwembad) te Sydney 

Figuur 0.02: Aanzicht Tatsumi International Swimming Centre te Tokyo 
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INLEIDING 

In Nederland zijn nog geen zwembaden gebouwd waar grote intemationale wedstrijden 
gehouden kunnen worden, wat wel het geval is in het buitenland (figuur 0.01 en 0.02). Gezien 
de huidige prestaties van topzwemmers uit Nederland, wordt het steeds aantrekkelijker om 
een dergelijk zwembad te bouwen. Wedstrijden van hoog niveau die in eigen land gehouden 
worden zullen een stimulans zijn voor de watersporten op zowel topniveau als in de breedte. 

Een zwembadcomplex waar intemationale wedstrijden gehouden worden moet een 
behoorlijke omvang hebben om de vele functies te herbergen en de grote bezoekersaantallen 
aan te kunnen. Deze omvang brengt grote uitdagingen met zich mee op het gebied van 
functionaliteit, constructie, bouwfysica en uitvoering. 
Hoewel ontwerpen vooral het integreren is van verschillende disciplines, is de nadruk bij <lit 
afstudeerverslag toch bij een discipline komen te liggen: de constructie. 

Het doel van <lit afstudeerproject is het ontwerpen van een zwembadcomplex en de toepassing 
van een gemetselde boogconstructie op <lit ontwerp. Hierbij wordt via een mechanische en 
constructieve analyse onderzocht of het tiberhaupt mogelijk is om een gemetselde 
boogconstructie toe te passen. 
Daamaast wordt de invloed die deze toepassing op het ontwerp heeft en andere interessante 
elementen in het ontwerp bekeken. 

Dit rapport is opgebouwd uit: 
Het ontwerp: In <lit deel komen de analyse, de verschillende gebruiksscenario' s en het 
programma van eisen aan de orde. Vanuit deze gegevens wordt de ligging en de grootte van 
de belangrijkste ruimten bepaald. 
De dakconstructie: Hierin wordt de motivatie voor het gebruik van metselwerk als 
constructiemateriaal toegelicht. Deze keuze heeft gevolg voor de vorm van het dak en de rest 
van de constructie. Tevens wordt het mechanisch gedrag van een gemetselde doorsnede 
geanalyseerd, zodat de dakconstructie gedimensioneerd kan worden. 
De gehele constructie: Hierin worden de constructieve principes in de dwarsdoorsnede en de 
langsdoorsnede behandeld. 
Het zwembadbassin: Het is van het grootste belang dat het zwembadbassin waterdicht is. In 
<lit hoofdstuk worden enkele richtlijnen en principes gegeven zodat dat geen probleem is. 
De bouwfosica: Het begrip behaaglijkheid en het ideaal binnenklimaat wordt hier besproken. 
Er wordt een luchtbehandeling ontworpen en de opbouw van het dak wordt bepaald. 
De uitvoering: Hierin wordt de uitvoering van de boogconstructie tijdens de bouwfase 
behandeld, evenals de aansluiting van de boogconstructie op de tribunespanten. 
En <lit alles wordt afgesloten met een aantal conclusies en aanbevelingen. 

Auteur: R.P.G. Vissers -11- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 



Hct tocpasscn van ccn g~nctscldc boogconstrnctic op hct ontwcrp van ccn zwcmbadcomplcx December l')'J') 

r Noord 

Figuur 1.0 l: Locatic zwcmbadcomplcx tc .·\m~1crcfam Zuid-Oost. rood is tcrrcin zwcmbad. gcd is ccntmmgcbicd 111 

Aule,ir· R PG Vissers -12- Teehnisehe 1.lniversiteil Eindhoven, BCO 



Het toepassen van een gemetselde boogconstructie op het ontwerp van een zwembadcomplex December 1999 

HOOFDSTUK 1: ONTWERP ZWEMBAD 
In dit hoofdstuk wordt het ontwerp van het zwembadcomplex behandeld Hierbij zijn aan de orde: de doelstelling 
van het zwembadcomplex, de locatie, de gebruiksscenario 's, het programma van eisen en de functie
stroomdiagrammen. 

1.1. Doelstelling zwembadcomplex 
Het zwembadcomplex heeft als doel de beoefening van het zwemmen te bevorderen en meer 
algemeen maken. 

De doelstelling van het zwembadcomplex komt voort uit de velerlei waarden die het 
zwemmen heeft: 
• Nuttigheidswaarde: In een land waar het water de mens omringt, is het van groot belang 

dat verdrinkingsgevaar zo klein mogelijk is. Doordat men een zwemtechniek beheerst kan 
men zichzelf en anderen redden. 

• Hygienische waarde: Zwemmen, indien regelmatig beoefend, heeft grote waarde voor de 
gezondheid. Het in het water zijn prikkelt de huidfunctie, de stofwisseling wordt 
geactiveerd, de organen worden tot verhoogde arbeid aangezet etc. Het zwemmen levert 
daarmee een bijdrage tot een zich lichamelijk prettig voelen, met als gevolg daarvan zich 
algemeen welgevoelen. 

• Vormende waarde: In het water ontbreken een aantal voorwaarden waarmee men 
vertrouwd is (vaste weerstanden en rechtopgaande houding). De vormende waarde ligt 
onder andere in het leren beheersen van deze vreemde situatie. Daarnaast heeft het 
competitie-element tijdens les en spel en de bevordering van de lichaamsontwikkeling 
goede invloed op de vorming van de mens. 

• Recreatieve waarde: Ten eerste biedt het zwemmen de mime mogelijkheid om 
ontspanning te vinden in de vrije tijd. Ten tweede is het zwemmen ook een sport, in de 
volle zin van het woord. 

• Orthopedagogische waarde: Onder goede begeleiding is het zeker mogelijk om kinderen 
met een verstandelijke of fysieke afwijking te leren zwemmen. Dit leidt vaak tot veel 
levensvreugde en zelfvertrouwen bij deze kinderen. 

• Therapeutische waarde: De opwaartse dmk van water maakt bewegingen lichter dan op 
het land, de gewrichten warden minder belast. Hierdoor leent het zwemmen zich bij 
uitstek voor orthopedische zwemcursussen. 

Uit al deze waarden van het zwemmen blijkt de behoefte naar een gebouw dat mimte biedt 
aan het mime scala van mogelijkheden. 
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1.2. Analyse 

1.2.1. Literatuur 
Voordat begonnen kan worden aan het ontwerpen zal eerst een literatuurstudie nodig zijn. 
Hierin zijn vergelijkbare zwembaden met elkaar vergeleken en geanalyseerd, zodat een beeld 
ontstaat welke ruimten en functies in dergelijke gebouwen nodig zijn en welke relatie zij met 
elkaar hebben. De zwembaden die zijn onderzocht zijn [23]: 
• Olympic Swimming Centre te Athene 
• International Aquatic Centre te Sydney (figuur 0.01) 
• Tatsumi International Swimming Centre te Tokyo (figuur 0.02) 
• Ponds Forge International Sports Centre te Sheffield 
• Olympisch zwembad te Barcelona 

1.2.2. Richtlijnen 
Zwembaden die in Nederland gebouwd worden dienen aan richtlijnen en voorschriften te 
voldoen. De K.N.Z.B. (Koninklijke Nederlandse ZwemBond) heeft een aantal van deze 
voorschriften opgesteld. [15] Hierbij moet gedacht worden aan de exacte afmetingen van een 
wedstrijdbad, de minimale en maximale watertemperatuur, en de minimale diepte van 
schoonspringbassins. 
Daarnaast is de "Wet Hygiene en Veiligheid" (W.H.V.Z.) die in 1984 werd ingesteld, van 
belang. Deze wet regelt zaken die betrekking hebben op de kwaliteit van het zwemwater en 
zaken die betrekking hebben op de veiligheid in zwembaden. [16] 

Voor zover het noodzakelijk is, zijn deze richtlijnen en voorschriften toegepast op het 
ontwerp. 

1.2.3. Locatie 
Het zwembad wordt gesitueerd op een terrein in Amsterdam Zuid-Oost (figuur 1.01 en 1.02). 
Dit terrein is een gras/grindvlakte dat momenteel wordt gebruikt als parkeergebied. Deze 
functie komt te vervallen als de parkeergarage (bij Pathe en ArenA) gereed is. Het terrein is 
nagenoeg vierkant, met afmetingen van 200 bij 220 meter. In de directe omgeving bevinden 
zich nu nog in hoofdzaak hoge kantoorgebouwen. 
De omgeving is stedenbouwkundig gezien nog volop in ontwikkeling. Het programma voor 
de ontwikkeling van het Centrumgebied Amsterdam Zuidoost bestaat uit een menging van 
functies, te weten culturele voorzieningen, sportfaciliteiten, functies in de entertainment-sfeer, 
woningen, kantoren, horeca, grootschalige en perifere detailhandel, winkels, hotels, 
parkeervoorzieningen en een school voor beroepsonderwijs [1]. Deze functies hebben een 
draagvlak dat het verzorgingsgebied van het stadsdeel overschrijdt: een tweede (boven-) 
regionaal centrum in Amsterdam wordt beoogd. Het multifunctionele zwembadcomplex is 
hier zeker op zijn plaats. 

De infrastructuur is op alle niveaus goed te noemen. Amsterdam is in het bezit van de grootste 
luchthaven van Nederland (internationaal). De afslag van de snelweg A2 ligt op 1,5 km 
afstand en de loopafstand vanaf het treinstation bedraagt ongeveer vijf minuten (nationaal en 
regionaal). De loopafstand vanaf het metrostation en de bushalte is eveneens vijf minuten 
(regionaal en lokaal). 
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Figuur 1.03: Stroomdiagram begane grond: sdteiding tussen zwemmers/bezoekers en zwemmers onderling 
I: entreehal (rode pijl is stroom naar overige verdiepingen) 
2: kleedruimten 
3: wed,trijdbad 
4: instructiebad 
5: sauna/solarium 
6: recreatiebad 
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Figuur 1.04: Dwarsdoorsnede: vaste tribune voor de wedstrijd creeert veel ruimte 
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1.3. Ontwerp 

1.3.1. Gebruiksscenario's 
Het zwembadcomplex biedt ruimte aan tal van activiteiten. Een aantal van die activiteiten 
kunnen tegelijkertijd plaatsvinden, een aantal ook niet. Globaal gezien zijn er drie 
verschillende scenario's waarop het zwembadcomplex gebruikt wordt. Deze zijn gebaseerd op 
de grootte van de wedstrijden die in het sportbad gehouden worden. 

1. Wedstrijden op (inter)nationaal niveau 
Het toeschouwers- en sportersaantal is bij deze wedstrijden op z'n grootst. Het 
maximale toeschouwersaantal ligt op 4000. Alle ruimten (behalve het recreatieve 
gedeelte) staan in dienst van de wedstrijd. Dit scenario komt gemiddeld vijf keer per 
Jaar voor. 

2. Wedstrijden op regionaal en lokaal niveau 
Bij deze wedstrijden is het toeschouwersaantal vele malen kleiner. Tijdens de 
wedstrijden kunnen de instructiebaden gebruikt worden voor andere doeleinden. De 
ruimten die geen direct verband houden met de wedstrijd in het sportbad behouden de 
functie waarvoor ze ontworpen zijn ( de congreszalen worden tijdens scenario 1 
bijvoorbeeld gebruikt als TV-studio cq. persruimte). Dit scenario komt gemiddeld een 
a twee keer per week voor. 

3. Geen wedstrij den 
De baden worden gebruikt voor instructie, recreatie en sportbeoefening (trainingen). 
Dit scenario zal gedurende het jaar het meest voorkomen. 

1.3.2. Programma van eisen 
Uit de doelstelling, de gebruiksscenario's en de literatuur [14, 15, 16] kan het programma van 
eisen opgesteld worden. Dit programma van eisen is vrij globaal en heeft vooral als 
handleiding voor het ontwerpen gediend, en niet zozeer als strak eisenpakket. 
De verschillende ruimten in het gebouw zijn onderverdeeld in 3 categorieen: het openbaar 
gedeelte, de zwem-accommodatie en de dienstruimten. Het openbaar gedeelte is bestemd voor 
de toeschouwers en de bezoekers, de zwemaccommodatie voor de sporters en de 
dienstruimten voor het badpersoneel. 

A. Openbaar gedeelte 

1. Parkeergelegenheid (binnen) 
2. Entree-hal 
3. Kassa/administratie 
4. Foyer 
5. Toiletten I garderobe 
6. Cafe-restaurant 
7. Toeschouwersruimte 
8. Hotel 
9. Congreszalen/kantoren 
10. Winkel 

Auteur: R.P.G. Vissers -17-
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Figuur 1.06: Dwarsdoorsnede: de ruimten onder de tribune kunnen ook via de entree bereikt worden 
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B. Zwem-accommodatie 

1. Kleedruimten 
2. Klerenberging 
3. Toiletten 
4. Douches 
5. Wedstrijdbad 
6. Torenbad 
7. Versnelbad 
8. Recratiebad 
8. Instructiebad 
9. Wachtruimte voor zwemmers en begeleiding 
10. Massageruimte 
11. Fitnessruimte 
12. Sauna en solarium 

C. Dienstruimten 

1. Kantine personeel 
2. Kleed/was-ruimten personeel 
3. EHBO ruimte 
4. Jury-ruimten / kantoren 
5. Beheerdersruimte 
6. Opslagplaats zwembadmateriaal 
7. Berging en koelcel van cafe-restaurant 
8. Keuken 
9. T echnische ruimten 
10. Controle-ruimte 

Totale oppervlakte binnen: ea. 23.600 m2 

1.3.3. Stroomdiagrammen 
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Het programma van eisen is opgedeeld in drie categorieen. Het openbaar gedeelte, de 
zwemaccomodatie en de dienstruimten. Het openbaar gedeelte is bestemd voor de 
toeschouwers en de bezoekers. De zwemaccomodatie is bestemd voor de zwemmers en de 
dienstruimten zijn bestemd voor het personeel. Het moet voor het personeel mogelijk zijn 
overal te komen, voor de andere gebruikers van het gebouw geldt dit echter niet. Er dient een 
duidelijke structuur in het gebouw aanwezig te zijn die de verschillende stromen gebruikers 
geleidt. 

De entreehal dient als een belangrijke scheiding tussen de verschillende stromen gebruikers. 
De zwemmers blijven op de begane grond, alwaar de kleedruimten zich bevinden (figuur 
1.03). De kleedruimten dienen eveneens als scheiding. Hier wordt de stroom zwemmers 
opgesplitst in de gebruikers van het wedstrijdbad/torenbad, het instructiebad, het recreatiebad 
en de sauna/solarium. De kleedruimten zijn zodanig flexibel ingericht dat de grootte van 
iedere kleedruimte aan te passen is aan een ander gebruiksscenario. 
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Figuur 1.07: Plattegrond ontwerp (begane grand); hart op hart afstand tribunespanten is 10 meter; atineting wedstrijdbad 25x50 meter; 
Afmeting torenbad 25x25 meter 
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Figuur 1.08: Dwarsdoorsnede ontwerp; overspanning boog is 85 meter, afstand tussen verschillende verdiepingen is 4 meter 
-1: Parkeren en technische ruimten; 0: Entree, kleedruimten instructiebaden en sauna 
I: Toeschouwers & fitness; 2: Kantine/bar, VIP- vergaderruimten; 3: Restaurant, congreszalen; 4: Hotel; 5: Hotel; 
6: Installatieruimten; 7: Technischeruimten en opslaguimten 
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Uit het programma van eisen en de gebruiksscenario's volgt het grote aantal toeschouwers 
tijdens belangrijke wedstrijden. Het bezoekersaantal is zo groot dat gekozen wordt voor een 
vaste tribune. Deze zal ongeveer vijfkeer per jaar volledig in gebruik zijn (paragraaf 1.3.1), 
tijdens minder belangrijke wedstrijden is de tribune gedeeltelijk in gebruik. 
De vaste tribune creeert een grote hoeveelheid ruimte (figuur 1.04). De ruimte onder de 
tribune kan volledig gebruikt worden voor het openbare gedeelte in het gebouw. 

Vanuit de entreehal kunnen, via trap of lift, de toeschouwers van de wedstrijd op 
verschillende niveau's de tribune bereiken (figuur 1.05). Op deze wijze kan ook de andere 
ruimten bereikt worden, zoals het hotel, het restaurant en de congreszalen (figuur 1.06). 

De afmetingen en de ligging van de belangrijkste ruimten zijn nu bekend, het ontwerp van het 
zwembadcomplex begint langzamerhand vorm te krijgen. De uitwerking van een aantal 
beeldbepalende elementen in het ontwerp, zoals het dak van het wedstrijdbad, de kopgevels 
en de tribunes worden behandeld in de volgende hoofdstukken. Vanuit een voornamelijk 
constructieve motivatie worden deze elementen ontworpen en gedimensioneerd (figuur 1.07 
en 1.08). 

1.4. Resume ontwerp 
Voordat begonnen kan warden met het ontwerpen van het zwembadcomplex als deze, zal 
eerst een grondige analyse nodig zijn. Het eerste deel van de analyse betreft het onderzoeken 
van soortgelijke zwembaden. De structuur van deze zwembaden en de benodigde functies 
dienen als voorbeeld. 
Het tweede deel van de analyse richt zich op de voorschriften waaraan zwembaden in 
Nederland dienen te voldoen. Deze komen voort uit de "Wet Hygiene en Veiligheid" en de 
richtlijnen van de Koninklijke Nederlandse ZwemBond. 
En als laatste wordt een goede locatie voor het zwembadcomplex gezocht en onderzocht. Het 
overigens fictieve zwembadcomplex wordt gesitueerd op een terrein in Amsterdam Zuid
Oost. De infrastructuur is goed en het zwembadcomplex past goed in het beoogde gebruik van 
dit gebied. 

Met alle informatie vanuit de analyse kunnen de gebruiksscenario's en het programma van 
eisen opgesteld warden. De gebruiksscenario's maken onderscheid tussen de vele activiteiten 
die in het gebouw gehouden worden. Het programma van eisen is een opsomming van alle 
ruimten in het gebouw met het benodigde oppervlakte. 
De structuur van het ontwerp en de ligging van de voornaamste ruimten worden bepaald aan 
de hand van stroomdiagrammen. Deze stroomdiagrammen geven de verschillende stromen 
van gebruikers aan en het is zaak deze stromen zo functioneel mogelijk te laten verlopen. 

Nu de ligging en de grootte van de voornaamste ruimten vast liggen, kan het ontwerp verder 
uitgekristalliseerd worden. Uit de gebruiksscenario's blijkt dat het recreatiegedeelte in 
principe onafhankelijk staat van de rest. Ongeacht het gebruik in alle andere ruimten zal de 
recreatieruimte zijn functie behouden. Deze duidelijke scheiding met de rest komt ook in het 
materiaalgebruik naar voren. Het gebruikte materiaal in het recreatiegedeelte is voornamelijk 
glas en staal. Er ontstaat zo een heel open en vrije ruimte, inherent aan de recreatieve en 
ontspannende functie. Het recreatiegedeelte zal in dit project niet verder ontwikkeld warden. 
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In de rest van het gebouw worden voornamelijk 'organische' materialen toegepast zoals 
metselwerk, hout en beton. 
Het gekozen materiaal voor de dakconstructie, een markant en zichtbaar onderdeel in het 
ontwerp, is metselwerk. Het constructiemateriaal voor de vloeren, de tribunespanten en de 
bassins is beton. Het gebruik van glas in de zwemzaal zal zoveel mogelijk beperkt worden. 
Enerzijds vanwege de mogelijke verblinding door zonlicht voor de sporters en anderzijds 
vanwege de beheersing van het binnenklimaat. 
In het ideale geval gebeurt het ontwerpen vanuit de achtergrond van alle bouwkundige 
disciplines, zoals architectuur, stedenbouw, constructie, bouwfysica, uitvoering en economie. 
In dit project is echter gekozen voor het verder uitwerken van het ontwerp vanuit 
voornamelijk de constructieve discipline. Voor het ontwerp, zie figuur 1.07 t/m 1.12. 

Figuur I.II: Maquate 

Figuur 1.12: Maquate 
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Figuur 2.01: Tempel van Zeus te Athene (515 v.C.) [2] Figuur 2.02: Ziggurat (tempelcomplex) te Ur (2 I 50 v.C) [3] 

Figuur 2.04: Leeuwenpoort te Mycene (1250 v.C.) [5] 

Figuur 2.05: Steen op buiging belast Figuur 2.06: V erwijderen stenen uit gestapelde muur 

Figuur 2.07: Bovenliggende lagen voorkomen kantelen Figuur 2.08: Graf van Atreus te Mycene (ea 1250 v.C.) [4] 
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HOOFDSTUK 2: CONSTRUCTIE DAK 
In dit hoofdstuk wordt in het kart de geschiedenis van metselwerk als constructiemateriaal beschreven, met 
hierop volgend de motivatie om metselwerk toe te passen op het dak van de zwemzaal. De vorm van het dak en 
het mechanisch gedrag van een gemetselde doorsnede wordt bepaald, zodat het dak gedimensioneerd kan 
warden. 

2.1. Bepaling geometrie dak 

2.1.1. lnleiding 
De "steenachtige" materialen zijn ongetwijfeld een van de oudste bouwmaterialen. De 
constructieve mogelijkheden werden in vergaande mate bepaald door het grote eigen gewicht 
van deze materialen en de eigenschap dat ze goed druk kunnen opnemen. Het grote eigen 
gewicht geeft aanleiding tot een "broksgewijze" verwerking, oftewel het stapelen. Doordat de 
steenachtige materialen vooral in staat zijn drukkrachten op te nemen en de zwaartekracht een 
grote rol speelt in deze constructies, zijn in eerste instantie de mogelijkheden beperkt tot 
verticale constructies zoals kolommen en muren (figuur 2.01) of tot grote massieve vaak naar 
boven toe smaller wordende bouwwerken (figuur 2.02) 

Het maken van openingen en overdekte ruimten in dergelijke constructies was een probleem. 
Het gewicht van het materiaal in de te maken overspanning kan immers niet meer door 
onderliggend materiaal worden opgevangen, maar moet op een of andere wijze zijdelings 
worden afgevoerd. Relatief kleine opening en in muren maakte men door een paar stenen weg 
te laten en het gat met een extra grote steen af te dekken (figuur 2.03 en figuur 2.04). 

Bij openingen die een grote breedte moesten hebben was afdekking door een grote steen niet 
mogelijk omdat het gewicht van de er bovenliggende steen-driehoek deze te veel op buiging 
zou belasten (figuur 2.05). Hierdoor ontstaan te grote trekspanningen, waardoor de steen 
uiteindelijk zal bezwijken. 

Een andere methode om (grotere) openingen te verkrijgen, was het verwijderen van stenen uit 
een continu gestapelde muur, zoals te zien in figuur 2.06. Deze verwijderingsmethode is wel 
mogelijk, maar het is erg moeilijk al bouwende een dergelijk gat uit te sparen zonder tijdelijke 
ondersteuningsconstructie; elk uitkragend blok moet van de bovenliggende lagen voldoende 
tegenwicht krijgen om kantelen te voorkomen (figuur 2.07). 
Orn het kantelrisico te verkleinen zijn de gerealiseerde constructies in een grotere hoek dan 
45° gebouwd. Deze bouwmethode, dus het steeds iets laten uitkragen van elke laag, werd ook 
op veel plaatsen ruimtelijk toegepast. Door de ringvormig gesloten lagen was het mogelijk de 
uitkraging te vergroten, zodat koepelvormige ruimten konden ontstaan. 
Het graf van Atreus in Mycene, met een hoogte van 15 meter en een diameter van 16,5 meter 
is hiervan een mooi voorbeeld (figuur 2.08). 

Auteur: R.P.G. Vissers -25- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 



Het toepassen van een gemetselde boogconstructie op het ontwerp van een zwembadcomplex December 1999 

Figuur 2.09: Extreme uitkraging 
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Figuur 2.11: Belasting op steen 

Figuur 2.13: Meerdere bollen 

Figuur 2.15: Drukboog 
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Figuur 2.10: Wrijvingskrachten 

Figuur 2.12: Bollen van Po lent ( 1748 n.C.) 

Figuur 2.14: Nog meer bollen 

Figuur 2.16: Kettinglijn 
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2.1.2. Het begrip kettinglijn 
Bij verticale stapeling draagt een steen het gewicht van de bovenliggende stenen en brengt dit 
samen met zijn eigen gewicht over op de onderliggende stenen. Hier is sprake van een zuivere 
druksituatie. 
Bij een extreme uitkraging zou de ene helft zonder de andere kantelen. De bovenste stenen 
moeten een horizontale kracht op elkaar uitoefenen om het kantelen te verhinderen (figuur 
2.09). 
Uit beschouwingen van het horizontale evenwicht blijkt dat op de aanrakings-oppervlakken 
van een steen wrijvingskrachten moeten werken (figuur 2.10). De totale belasting op een 
steen wordt weergegeven in figuur 2.11. In dit voorbeeld is van een zuivere druksituatie geen 
sprake. 
De druk- en wrijvingskrachten warden samengesteld tot de volgende uitwendige krachten 
(figuur 2.11). Wanneer als eis gesteld wordt dat de uitwendige krachten alleen maar als 
drukkrachten mogen warden overgebracht dan kan dat door een wigvormige steen toe te 
passen waarvan twee zijden loodrecht op die krachten staan. 
Door deze methode warden de mogelijkheden van steenachtige materialen, gebruik makend 
van hun specifieke geschiktheid om druk op te nemen, voor het maken van overspanningen 
enorm uitgebreid. 

In 1748 gaf Giovanni Poleni, hoogleraar in de "experimentele filosofie" in Padova en 
ingenieur, in een geschrift over de koepel van de St. Pieter in Rome een zeer duidelijke 
analyse van dit principe: 

Bol 1 ligt in de punten A en B op de bollen 2 en 3 (figuur 2.12). De bollen zijn volkomen glad 
zodat er in A en B geen wrijvingskrachten kunnen werken; de reaktiekrachten staan dus 
loodrecht op het oppervlak en zijn gelijk aan de componenten a en b van het eigen gewicht 
van de bol (figuur 2.12). (Als 2 en 3 even hoog liggen geldt uiteraard a= b). 
De totale kracht c ( eigen gewicht plus a) op bol 2 gaat door punt C zodat een volgende gladde 
bol 4 in C moet raken aan 2, etcetera (figuur 2.13). 
De vorm van de boog die op deze wijze ontstaat wordt dus bepaald door de grootte van de 
gewichten van de bollen en door de beginpositie van de bollen 1, 2 en 3 (figuur 2.14). 

De lijn waarlangs de drukkrachten lopen, is de zogenaamde druklijn (figuur 2.15). Door de 
stenen wigvormig te maken, volgens de gemeenschappelijke raaklijnen van de bollen ( dus 
loodrecht op de druklijn), ontstaat een gestapelde boog waarin de elementen alleen maar druk 
op elkaar uitoefenen (figuur 2.15). De wigvormige stenen dienen hetzelfde gewicht en 
zwaartepunt als de bollen te hebben. 
Naar mate de elementen kleiner zijn wordt de druklijn vloeiender; bij oneindige dunne 
elementen is hij tenslotte een volkomen gladde kromme (figuur 2.16). 
Als de boog uit een stuk is gemaakt volgens een dergelijke kromme dan werkt hij op dezelfde 
wijze; zou de boog in stukken gezaagd warden volgens vlakken loodrecht op de druklijn dan 
werken op deze snedenvlakken alleen drukkrachten. Ook grote ruimtelijke overspanningen 
werden door dit principe mogelijk; deze aan de materiaaleigenschappen aangepaste gebogen 
plaatvormen kunnen licht en dun zijn. 

De zonet besproken vorm kan ook via een andere weg afgeleid warden. Als een volkomen 
buigzaam koord (ketting) wordt opgehangen tussen twee punten, dan wordt dit koord alleen 
belast op trek (rode lijn in figuur 2.16). Door het touwtje nat te maken en ondersteboven te 
zetten zou exact de vorm die hierboven is beschreven gevonden warden. Vanwege de 
analogie met een ketting wordt deze vorm ook wel de kettinglijn genoemd. 
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Figuur 2.17: H. LABROUSTE: bibliotheek Sainte Genevieve te Parijs (1843-1850 n.C.) (4] 

Figuur 2.18: J. PAXTON: Crystal Palace te Londen (1851 n.C.) [4] 
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2.1.3. Metselwerk als constructie-materiaal 
De ontwikkeling van dragende constructies in metselwerk heeft zich in de loop der tijden 
relatief langzaam voltrokken. Daarbij werd voomamelijk gebruik gemaakt van empirisch 
bepaalde rekenregels. Vanaf het midden van de vorige eeuw ontwikkelde de 
natuurwetenschap zich in sterke mate. In deze wetenschap nam de techniek een wezenlijke 
plaats in. Mede door de ontwikkeling van materialen, die goed trek op kunnen nemen, en de 
verworven kennis om eenvoudig met trek/druk systemen te rekenen werd de toepassing van 
alleen op druk gebaseerde constructies achterhaald. De oude rekenregels raakten in de 
vergetelheid. [6] 
Staal en gewapend beton (bij de gratie van staal), bezitten de mogelijkheid trekkrachten en 
daardoor buiging over te brengen, en zijn toegankelijk voor berekening. In het begin werd 
slechts aarzelend van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De vormen van de eerste staal- en 
betonconstructies werden ontleend aan de reeds eeuwenoude vormen van de steenconstructies 
(figuur 2.17). Maar al snel ontwikkelden zich nieuwe en gedurfde vormen, waarbij de 
gestapelde constructies achterbleven (figuur 2.18 en 2.19). 
Hoewel metselwerk, vanwege zijn esthetische eigenschappen, nog wel werd toegepast als 
bouwmateriaal, verloor het zijn koppositie als constructie-materiaal. Metselwerk werd 
voomamelijk nog gebruikt voor kolommen en muren, ironisch genoeg dezelfde toepassing als 
waar het eeuwen geleden mee begon. 

In de vorige paragrafen is in het kort de opkomst en de teruggang van steenachtige materialen 
en metselwerk als constructiemateriaal beschreven, met daarbij enkele toepassingen. Door een 
aantal redenen is metselwerk achtergebleven in de ontwikkelingen in de bouw. 
De laatste jaren lijkt de belangstelling weer een beetje bij te trekken. Er wordt volop gewerkt 
aan nieuwe (intemationale) regelgeving. Het numeriek en experimenteel onderzoeken van 
mestelwerk en het ontwikkelen van nieuwe uitvoeringsmethoden zullen een extra stimulans 
zijn voor de toepassing van mestelwerk. 

Het gekozen materiaal voor het dak van de zwemzaal is metselwerk, met als bedoeling aan te 
tonen dat metselwerk tegenwoordig nog steeds geschikt is als constructiemateriaal. Deze 
keuze is van grote invloed op het totale ontwerp. De gevolgen hiervan zullen besproken 
worden in de volgende paragrafen en hoofdstukken. 
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2.1.4. Toepassing kettinglijn op ontwerp 
Uit de vorige paragrafen is al gebleken dat steenconstructies niet al te goed trekkrachten 
kunnen opnemen. De vorm van het dak van de zwemzaal dient dus zodanig te zijn dat er geen 
( of weinig) trekkrachten in de doorsnede van het dak ontstaan. 
Als een boog de vorm van de kettinglijn volgt, dan zal ten gevolge van het eigen gewicht van 
de boog in de normaaldoorsnede alleen druk optreden. Wordt deze boog echter ook op andere 
wijze belast, dan is er geen sprake meer van een zuivere druksituatie in de normaaldoorsnede. 
De vorm van de druklijn is afhankelijk van de belastingen op de constructie en zijn 
ondersteuningen (zie figuur 2.20). 

Het dak van de zwemzaal is onderhevig aan verschillende belastingen: het eigen gewicht van 
het dak, permanente belasting (installaties e.d. ), windbelasting, sneeuwbelasting en 
belastingen t.g.v. personen. Deze belastingen zijn niet altijd hetzelfde, de druklijn is dus ook 
niet altijd hetzelfde. Welk belastingsgeval of -combinatie is nu maatgevend voor de 
vorm bepaling? 

Voor de uiteindelijke vorm van het dak is uitgegaan van de kettinglijn, oftewel de druklijn ten 
gevolge van het eigen gewicht. Hier zijn twee redenen voor: 
1. Het permanente karakter van het eigen gewicht. Alle andere belastingsgevallen varieren in 

de loop van de tijd. 
2. Het grote eigen gewicht van steenconstructies. De belasting t.g.v. het eigen gewicht is in 

alle waarschijnlijkheid vele malen groter dan de andere belastingsgevallen. 

De vorm van de kettinglijn wordt weergegeven door een hyperbolische functie, de afleiding 
van deze functie staat in bijlage Al. 
Nu is het nog de vraag hoe hoog de boog moet worden. Figuur 2.21 toont negen kettinglijnen 
met verschillende hoogte (functies: bijlage A2). 
Een belangrijke factor bij het kiezen van de juiste vorm is het fenomeen van de zogenaamde 
spatkrachten. 

Ter plaatse van de opleggingen van bogen ontstaan reactiekrachten. De horizontale 
component van deze reactiekracht wordt de spatkracht genoemd. Deze spatkracht wil in 
wezen de opleggingen uit elkaar drukken. Zowel bij vlakke als ruimtelijke toepassingen 
vormt het opvangen van de spatkrachten een probleem. Dit is voomamelijk het geval wanneer 
de kromming van de boog flauw is. In de loop der eeuwen zijn er verschillende oplossingen 
gevonden voor dit probleem. Door het aanbrengen van een trekstang tussen de voetpunten van 
een boog of een trekring in een koepel kunnen de horizontale krachten worden opgenomen. 
Tevens is het een mogelijkheid om in de opleggingen voldoende materiaal op de juiste plaats 
aan te brengen. Hierdoor buigen de krachten vanuit de boog zover af dat het kantelen van de 
oplegging wordt voorkomen. 

De boog in het ontwerp wordt aan weerszijden ondersteunt door de tribunespanten. Een grote 
spatkracht vanuit de boog zal leiden tot grote spanningen in de tribunespanten. Orn dit te 
voorkomen zal een zo steil mogelijke boog nodig zijn. In figuur 2.21 is duidelijk te zien dat 
een steile boogvorm (kettinglijn 1) nagenoeg verticaal aansluit op zijn ondersteuningen, dit 
leidt tot een kleine spatkracht. Een andere reden om voor een steilere boog te kiezen, is de 
gevoeligheid voor instabiliteit. Bij een flauwe boog kan een kleine afwijking van de vorm of 
be lasting al snel lei den tot doors lag van de boog of tot knik in het vlak van de boo g. Een 
steilere boog is hier minder gevoelig voor. 

Auteur: R.P.G. Vissers -31- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 



Het toepassen van een gemetselde boogconstructie op het ontwerp van een zwembadcomplex 

Figuur 2.22: Dwarsdoorsnede 
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Er zijn echter ook nadelen te noemen bij een steile boogvorm. Bij een steile boogvorm onstaat 
veel loze ruimte onder het dak. Het materiaalgebruik is veel grater en de uitvoering van het 
dak brengt meer problemen met zich mee door de grate hoogte van het dak. De windbelasting 
op het dak is door deze hoogte eveneens grater. 
In dit stadium is het moeilijk in te schatten wat de exacte invloed is van de verschillende 
factoren. Als vorm van het dak wordt gekozen voor kettinglijn 4. Deze boog is krom genoeg 
zodat instabiliteit geen rol zal spelen. De spatkrachten zijn hier vrij groat, maar nog zodanig 
dat dit probleem opgelost kan warden. Verder is de inhoud van de zwemzaal nog acceptabel 
en het materiaalgebruik niet al te hoog. 

2.2. Schematisering en belastingen 

2.2.1. Schematisering dakconstructie 
Het dak wordt door de tribunespanten ondersteunt op de punten A en B (figuur 2.22). De 
horizontale afstand tussen de punten A en B is 85 meter en het verticale verschil is 24 meter. 
De hartlijn van het dak geeft de vorm van het dak schematisch weer. De vorm van het dak 
wordt opgedeeld in 85 rechte staven (figuur 2.23). Staaf 1 begint in punt A en staaf 85 eindigt 
in punt B. De staven zijn onderling momentvast met elkaar verbonden. De ondersteuningen A 
en B warden in eerste instantie geschematiseerd als schamieren. De horizontale 
reactiekrachten warden aangeduid met R;x;A en R;x;B. De verticale reactiekrachten warden 
aangeduid met R;z;A en R;z;B. 

2.2.2. Belastingen 

Permanente belasting: 
Eigen gewicht: 
Het eigen gewicht van de constructie is bij steenconstructies een belangrijke factor. 
Als materiaal voor de dakconstructie is voor een baksteen gekozen, die speciaal voor dit 
ontwerp gemaakt zal warden. Het soortelijk gewicht van het metselwerk, dus de baksteen 
gecombineerd met de mortel, is: p = 2000 kg/m3 = 20 kN/m3

. 

Als de doorsnede van het dak een oppervlakte heeft van Adrsn (over een breedte van 10 meter) 
dan wordt de boog belast met een gelijkmatig verdeelde belasting. 
Deze is: qe.g. = p · Adrsn 

Installaties, isolatie e. d.: 
De installaties dienen gelijkmatig aan het dak te worden opgehangen. De belasting van 
installaties, isolatie etc. is 75 kg/m2

• Met een breedte van 10 meter geeft dit een gelijkmatig 
verdeelde belasting te weten: qinst = 7,50 kN/m' 

Het eigen gewicht van de constructie, isolatie en installaties vormt het eerste belastingsgeval: 
BG 1: qp.b. = qe.g. + qinst 
(Figuur 2.24, bijlage B. I en B.2) 
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Figuur 2.25: BG 2: sneeuw;Cl;links Figuur 2.26: BG 3: sneeuw;Cl;rechts 

Figuur 2.28: BG 5: wind van links;overdruk;positief 

Figuur 2.29: BG 6:wind van links;onderdruk;negatief Figuur 2.30: BG 7: wind van links;onderdruk;positief 

Figuur 2.31: BG 8: wind van rechts:overdruk Figuur 2.32: BG 9: wind van rechts;onderdruk 
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Veranderlijke belasting: 
Sneeuw: 
De sneeuwbelasting (over een breedte van 10 meter) wordt bepaald in bijlage B.3.1. [7] 
Er zijn twee belastingsgevallen op te maken uit de sneeuwbelasting. 
BG 2: q5n;I (figuur 2.25) 
BG 3: q5n;r (figuur 2.26) 

Wind: 
De windbelasting (over een breedte van 10 meter) wordt bepaald in bijlage B.3.2. [7] 
Er zijn zes belastingsgevallen op te maken uit de windbelasting. 
BG 4: qwind;I;ov;neg (figuur 2.27) 
BG 5: qwind;l;ov;pos (figuur 2.28) 
BG 6: qwind;I;on;neg (figuur 2.29) 
BG 7: qwind;l;on;pos (figuur 2.30) 
BG 8: qwind;r;ov ( figuur 2.31) 
BG 9: qwind;r;on (figuur 2.32) 

Combinaties: 
Uit de belastingsgevallen kunnen de volgende belastingscombinaties worden gemaakt: 

Uiterste grenstoestand: 
BC 1: 1,35-BGl 
BC 21: 1,20-BGl + 1,50-BG 2 
BC 3: 1,20-BGl + 1,50-BG 3 
BC 4: 1,20-BGl + 1,50-BG 4 
BC 5: 1,20-BGl + 1,50-BG 5 
BC 6: 1,20-BGl + 1,50-BG 6 
BC 7: 1,20-BGl + 1,50-BG 7 
BC 8: 1,20-BGl + 1,50-BG 8 
BC 9: 1,20-BGl + 1,50-BG 9 

Bruikbaarheidsgrenstoestand: 
BC 18: 1,00 · BGl + 1,00 · BG 2 
BC 19: 1,00 · BGl + 1,00 · BG 3 
BC 20: 1,00 · BGl + 1,00 · BG 4 
BC 21: 1,00 · BGl + 1,00 · BG 5 

Auteur: R.P.G. Vissers -35-

BC 10: 0,90-BGl + 1,50-BG 2 
BC 11: 0,90-BGl + 1,50-BG 3 
BC 12: 0,90-BGl + 1,50-BG 4 
BC 13: 0,90-BGl + 1,50-BG 5 
BC 14: 0,90-BGl + 1,50-BG 6 
BC 15: 0,90-BGl + 1,50-BG 7 
BC 16: 0,90-BGl + 1,50-BG 8 
BC 17: 0,90-BGl + 1,50-BG9 

BC 22: 1,00 · BGl + 1,00 · BG 6 
BC 23: 1,00 · BGl + 1,00 · BG 7 
BC 24: 1,00 · BGl + 1,00 · BG 8 
BC 25: 1,00 · BGl + 1,00 · BG 9 
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Figuur 2.33: Plaatdoorsnede 

Figuur 2.34: Driehoeksdoorsnede 
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Figuur 2.35: Boogdoorsnede 
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Figuur 2.36: T-vormige doorsnede 

Auteur: R.P.G. Vissers -36- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 



Het toepassen van een gemetselde boogconstructie op het ontwerp van een zwembadcomplex December 1999 

2.3. Bepaling doorsnede dak 
Bij de bepaling van de doorsnede van het dak worden vier verschillende vormen met elkaar 
vergeleken (figuren 2.33 t/m 2.36). Deze varianten hebben ongeveer hetzelfde oppervlakte, 
zodat de belastingen, ten gevolge van het eigen gewicht, bij alle varianten hetzelfde zijn. In 
principe moet de beste variant gevonden worden in goede eigenschappen betreffende 
bouwfysica, constructie, economie etc. In dit geval worden de varianten vergeleken op hun 
constructieve eigenschappen. 
Als hetzelfde materiaal wordt gebruikt en de oppervlakten van de doorsneden zijn hetzelfde, 
dan is de buigstijfheid (EI) ten opzichte van de y-as maatgevend. Een lage stijfheid van de 
doorsnede veroorzaakt een grote doorbuiging van de boog. Een te lage buigstijfheid kan ook 
leiden tot instabiliteit. Het gebruikte materiaal is bij alle varianten hetzelfde 
(elasticiteitsmodulus Eis gelijk), waardoor het kwadratisch oppervlakte moment Iy bepalend 
wordt. 
In de volgende tabel worden de gegevens van de verschillende profielen weergegeven ( c is de 
afstand van de uiterste vezel tot het hart van de doorsnede): 

A [mm"'] Wy [mmj] W2 [mmj] Iy [mm4
] lz [mm4

) cy [mm] Cz [mm] 
Plaat 5,65.10° 0,53.10'.1 9,42.10'.1 0,15.10 14 4,71.101.J 5000 282,50 
Driehoek 5,34. l0U 1,63.10" 8,70.10" 2,34.10 1

" 4,35.101.J 5000 1063,75 
Boog 5,65.lOU 2,14.10" 9,83.10" 2,70.10 1

" 4,91.10'-' 5000 1265,50 
T-profiel 5,68.10° 1,30.10'.1 8,77.10" 2,52.10 1

" 4,39.101.J 5000 1930,28 

Bij de boogdoorsnede is het kwadratisch oppervlakte moment het grootst. In de hierop 
volgende berekeningen zal met deze vorm doorgerekend worden. 

De gelijkmatig verdeelde belasting ten gevolge van het eigen gewicht van de constructie is bij 
deze doorsnede: 

qe.g. = P · Actrsn = 20 · 5,65 = 113 kN/m'. 

Nu alle belastingen bekend zijn, kan het inwendige krachtenverloop worden bepaald met 
behulp van een 2D-raamwerkprogramma. Orn deze gegevens te kunnen beoordelen moet eerst 
het mechanisch gedrag van een gemetselde doorsnede geanalyseerd worden. 
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Figuur 2.37: Algemene vorm van een cr-€-diagram metselwerk (18] 
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Figuur 2.39: Bi-lineair spanning/rek diagram metselwerk [13] 
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Figuur 2.40: Doorsnede belast op een excentrische normaalkracht 

h = hoogte doorsnede 
b = breedte doorsnede 
F = normaalkracht 
e = excentriciteit 
M = F•e = moment 
f m = druksterkte doorsnede 

Auteur: R.P.G. Vissers 
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Figuur 2.38: cr-E verband metselwerk volgens Eurocode 6 (18] 
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2.4. Mechanisch gedrag ongewapend metselwerk 

2.4.1. Mechanicamodel 
Orn het dak van de zwemzaal te dimensioneren moet de capaciteit en de stijfheid van de 
doorsnede bepaald worden. Deze zijn afhankelijk van het gedrag van het materiaal 
metselwerk en met name het verband tussen de (druk)spanning CJ' en de (druk)rek E'. Het 
werkelijk CJ-£ verband dat uit drukproeven wordt bepaald is te zien in figuur 2.37. Deze 
verloopt nagenoeg parabolisch. In de Eurocode 6 [ 18] wordt het verband parabolisch
rechthoekig aangenomen, zoals te zien in figuur 2.38. In de Nederlandse voorschriften [13] 
wordt gekozen voor een bilineair CJ-£ diagram (figuur 2.39). 
In deze analyse van het mechanisch gedrag van metselwerk wordt evenals in de Nederlandse 
voorschriften gekozen voor een bilineaire CJ-£ diagram. 

Bij de analyse en de berekeningen gelden de volgende aannames: 
• metselwerk is niet in staat trek op te nemen 
• vlakke doorsneden blijven vlak 
• het bilinaire spanning-rek-diagram uitNEN 6790 [13] wordt gebruikt 
• de druksterkte van het metselwerk is: f ct = 10 N/mm2 

De druksterkte van het metselwerk verdient enige uitleg. Er wordt gebruik gemaakt van een 
hoogwaardige baksteen die speciaal voor deze boogconstructie gemaakt wordt. De 
representatieve druksterkte van het metselwerk ( de baksteen gecombineerd met hoogwaardige 
mortel) dient f rep= 18 N/mm2 te zijn. Deze druksterkte staat niet in de Nederlandse norm, hij 
zal daarom verkregen moeten worden uit ( druk)proeven die hier specifiek voor bedoeld zijn, 
hiervoor moeten proefstukken gemaakt worden van de betreffende baksteen gecombineerd 
met de mortel. 
De rekenwaarde van de druksterkte van metselwerk is dan: 

j'd = f'rep = _!! = 10N/mm2 

Y,11 1,8 

Het spanning-rek diagram bestaat uit twee takken: een elastisch gedeelte en een plastisch 
gedeelte. Zolang de optredende rek in de doorsnede kleiner dan 2,5 %0 is, neemt de spanning 
lineair met de rek toe. In dit lineair-elastisch gebied is de elasticiteitsmodulus: 

j'd lQ 2 
Em= - = 3 = 4000N/mm 

&'p, 2,5.10-
Is de rek in de doorsnede tussen de 2,5 %0 en 3,5 %0, dan is er van een lineair verband tussen 
de rek en de spanning geen sprake. De spanning wordt niet hoger dan f ct-

Als de rek in de doorsnede boven de 3,5 %0 ligt, bezwijkt de doorsnede. 
De waarde EpI = 2,5 %0 wordt de stuikrek genoemd. Dit is de rek waarbij het verband tussen de 
spanning en de rek overgaat van lineair-elastisch naar plastisch. 
De waarde Eu = 3,5 %0 is de bezwijkrek. Als ergens in de doorsnede de rek deze waarde 
overschrijdt dan bezwijkt de doorsnede. 
De waarde Er = 0 %0 is de scheurrek. Als er ergens in de doorsnede trek optreedt, zal de 
doorsnede scheuren. 
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Figuur 2.41: lnteractiediagram normaalkracht/moment ( a. / a.,) ongewapende rechthoekige doorsnede 
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Figuur 2.42: M-N-K diagram ongewapende rechthoekige doorsnede 

0,015 0,0175 

0,1 0,11 

0,02 0,0225 

December 1999 

--scheur 

--stuik 

--bezwijk 

0,12 

--a;n=0,1 

--a;n= 0,2 

a;n = 0,3 

--,--a;n = 0,4 

--a;n = 0,5 

--a;n =0,6 

--a;n= 0,7 

--a;n= 0,8 

---a;n = 0,9 

Auteur: R.P.G. Vissers -40- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 



Het toepassen van een gemetselde boogconstructie op het ontwerp van een zwembadcomplex December 1999 

2.4.2. Samengestelde buiging bij een rechthoekige doorsnede 
Orn inzicht te krijgen in het gedrag van het materiaal metselwerk, wordt eerst een 
rechthoekige doorsnede geanalyseerd die belast wordt op een excentrische normaalkracht 
(figuur 2.40). 

Met behulp van de aannames, de randvoorwaarden en de verschillende parameters (F, h, b, 
etc.) kunnen de evenwichtsvoorwaarden, de constitutieve vergelijkingen en de 
compatibiliteitsvergelijkingen worden opgesteld. Door deze vergelijkingen op te lossen voor 
iedere parameter kan het gedrag van een gemetselde rechthoekige doorsnede, belast op een 
excentrische normaalkracht worden bepaald (bijlage Cl). 

Orn algemeen geldende formules te kunnen opstellen, warden de volgende dimensieloze 
grootheden gedefinieerd: 

Gereduceerde normaalkracht: a,, = N (benuttinggraad) 
b-h·f'm 

M 
Gereduceerd moment: a,,, = ----

b -h2 · f' m 
Deze twee grootheden zijn tegen elkaar uitgezet in de grafiek van figuur 2.41. Hierin is 
duidelijk te zien bij welke inwendige krachten de doorsnede scheurt, plastisch vervormt en/of 
bezwijkt. Zo zal de doorsnede bezwijken als de gereduceerde normaalkracht kleiner dan nul is 
( oftewel bij een trekkracht) en als de gereduceerde normaalkracht groter is dan een 
(normaalkracht is groter dan capaciteit doorsnede) ongeacht de excentriciteit van de 
normaalkracht. 
In de grafiek is eveneens te zien dat de doorsnede het grootste moment kan opnemen bij een 
benuttinggraad van 45 %. De doorsnede zal niet meer scheuren bij een benuttinggraad groter 
dan 64,3 %. Bij een lage normaalkracht zal (bij toenemende excentriciteit) de doorsnede eerst 
scheuren, daama plastisch vervormen en al snel hierna bezwijken. 

Met behulp van dezelfde formules waarmee de interactiediagram an / am tot stand is 
gekomen, kan een M-N-K diagram gemaakt worden (figuur 2.42). Orn ook hier tot een 
algemeen geldende grafiek te komen wordt de kromming gereduceerd tot: 
K'=K·h 

Een M-N-K diagram geeft het verband aan tussen het moment (M) en de kromming (K) van de 
doorsnede bij een bepaalde normaalkracht (N). Het diagram zegt iets over de stijfheid van de 
doorsnede. De stijfheid kan immers bepaald worden met de formule: 

E-l=M 
K 

In het eerste gedeelte van een M-K lijn is er een lineair verband tussen het moment (M) en de 
kromming (K), dit is het elastische gebied met een elasticiteitsmodulus van het metselwerk: 
Em = 4000 N/mm2

. Op het moment dat de doorsnede begint te scheuren of plastisch vervormt, 
is er geen lineair verband meer tussen het moment en de kromming. In de grafiek is duidelijk 
te zien dat de stijfheid (EI=M/K) afneemt in het niet-elastische gebied. 
Figuur 2.41 geeft negen verschillende M-K lijnen weer, iedere lijn vertegenwoordigt een 
bepaalde normaalkracht. 
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Figuur 2.45: Interactiediagram nonnaalkrachtimoment (a.. I a.n) ongewapende varierende doorsnede (boogdoorsnede) 
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2.4.3. Samengestelde buiging bij een varierende doorsnede 

De doorsnede die uiteindelijk wordt toegepast in het ontwerp is geen rechthoekige doorsnede. 
De grafieken die behoren bij de rechthoekige doorsnede kunnen niet op een niet-rechthoekige 
doorsnede toegepast worden. Als bijvoorbeeld twee verschillende doorsneden een rek- en 
spanningsverloop hebben zoals in figuur 2.43, dan is in doorsnede B een relatief groter 
gedeelte plastisch vervormd. 
Voor een niet-rechthoekige doorsnede is elk interactiediagram en M-N-K diagram anders. In 
bijlage C2 zijn rekenregels opgesteld voor een gemetselde varierende doorsnede. De 
doorsnede wordt in feite in vier stukken opgedeeld, met alle vier de stukken dezelfde hoogte 
maar ieder stuk heeft een andere breedte (figuur 2.44). Het mechanicamodel dat hiervoor 
wordt gebruikt is hetzelfde als besproken in paragraaf 2. 4 .1. 

Het interactiediagram en het M-N-K diagram van de doorsnede, die in het ontwerp wordt 
gebruikt, komen voort uit deze rekenregels (figuur 2.45en 2.46). De doorsnede is om de y-as 
niet symmetrisch, de hartlijn ligt niet op de helft van de doorsnede maar meer naar boven. Dit 
heeft tot gevolg dat de capaciteit en de stijfheid bij een negatief moment anders is dan de 
capaciteit en de stijfheid bij een positief moment ( doorsnede in figuur 2.44 wordt belast op 
positief moment). 
Het M-N-K diagram is hoekiger dan die van de rechthoekige doorsnede. Dit komt omdat 
alleen de punten zijn berekend waar de doorsnede begint te scheuren, plastisch vervormen of 
waar de doorsnede bezwijkt. Uit deze grafieken volgt de stijfheid en de doorsnedecapaciteit 
van de doorsnede onder bepaalde inwendige krachten. Met deze gegevens kan de 
dakconstructie nader geanalyseerd worden. 

M 
[kNm] 

-10 -8 -6 

-- - - - -- -~18000 

k [10-6 mm-1] 

Figuur 2.46: M-N-K diagram ongewapende varierende doorsnede (boogdoorsnede) 
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Figuur 2.4 7: Excentrisch belaste rechthoekige doorsnede met symmetrische wapening 
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Figuur 2.48: Excentrisch belaste varierende doorsnede met symmetrische wapening 

Auteur: R.P.G. Vissers -44-

December 1999 

Technische Universiteit Eindhoven, BCO 



Het toepassen van een gemetselde boogconstructie op het ontwerp van een zwembadcomplex December 1999 

2.5. Mechanisch gedrag gewapend metselwerk 

2.5.1. Mechanicamodel 
Gewapend metselwerk kan volgens dezelfde principes worden berekend als gewapend beton. 
Volgens Eurocode 6 [18] worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• vlakke doorsneden blijven vlak 
• de rek van de wapening is gelijk aan de rek van het omringende metselwerk 
• de treksterkte van het metselwerk wordt verwaarloosd 
• het spanning-rek diagram voor metselwerk is bilineair (figuur 2.49) 
• het spanning-rek diagram voor wapeningsstaal is bilineair (figuur 2.49) 

De waarden voor de parameters in de spanning-rek diagrammen zijn: 
Metselwerk: f d = 10 N/mm2 

fd = 0 N/mm2 

tpl = 2,5 %0 

Staal (FeB 500): 

tu= 3,5 %0 
Ee1 = 4000 N/mm2 

r d = fd = 500 N/mm2 

tpl = 2,5 %0 
tu= 10 %0 
Ee1 = 200.000 N/mm2 

Cpl 

metselwerk 

Figuur 2.49: Spanning-rek diagrammen voor metselwerk en wapeningsstaal [6] 
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2.5.2. Samengestelde buiging bij een rechthoekige doorsnede 
Het gedrag van een excentrisch belaste rechthoekige doorsnede met symmetrische wapening 
(figuur 2.47) wordt bepaald in bijlage C3. Met de rekenregels die hieruit voortvloeien kan een 
bezwijkdiagram worden samengesteld (figuur 2.50). In dit diagram kan worden bepaald of 
een doorsnede bezwijkt met een gegeven normaalkracht, excentriciteit en wapening. 
Een positieve waarde van de normaalkracht N' d betekent een drukkracht, een negatieve 
waarde van N' d een trekkracht. In de grafiek zijn de bezwijklijnen met verschillende 
wapeningspercentages weergegeven (m = 0 t/m 4 %). 
De grootheden langs de assen zijn overigens dezelfde als bij het bezwijkdiagram 
(interactiediagram) van een ongewapende rechthoekige doorsnede. 

N'd e, 
a,,=--- a,11=---

f'm·A J'm·A h 

Het is tevens mogelijk een M-N-K diagram te tekenen met behulp van de rekenregels uit 
bijlage C3. Deze is echter voor ieder wapeningspercentage verschillend, en zal daarom niet 
getoond worden. 

2.5.3. Samengestelde buiging bij een varierende doorsnede 
Het gedrag van een excentrisch belaste varierende doorsnede met symmetrische wapening 
(figuur 2.48) wordt bepaald in bijlage C4. Dit gebeurt volgens hetzelfde principe als paragraaf 
2.4.3. Ook hiervan is een bezwijkdiagram samengesteld voor verschillende 
wapeningspercentages (figuur 2.51 ). 

Auteur: R.P.G. Vissers -47- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 
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2. 6. Dimensionering 

2.6.1. Krachtsverdeling 
De maatgevende belastingcombinatie uit paragraaf 2.2.2. leidt tot de normaalkracht- en 
momentverdeling in figuur 2.52 (zie verder bijlage D) en tot de volgende maximale waarden 
van de normaalkracht en het moment. 

Staaf combi dx N Vz My 
[m] [kN] [kN] [kNm] 

1 7 0.000 13823.08 401.44 -0.00 
30 7 1.105 10650.53 -270.69 1665.43 
16 7 0.614 11862.33 7.97 3375.60 
65 7 1.002 9734.65 -74.91 -1352.90 

Dit is de belastingscombinatie: 1,20-BGl + 1,50-BG7. Uit het interactiediagram (figuur 2.45) 
blijkt dat de doorsnede met deze inwendige krachten niet scheurt en/of plastisch vervormt en 
zich daarom lineair-elastisch gedraagt. De elasticiteitsmodulus is gewoon Em= 4000 N/mm2

. 

Op grond van deze beschouwingen lijkt dat de doorsnede, wat betreft de sterkte, ruimschoots 
voldoet. Normaal gesproken zou met deze gegevens de optimale doorsnede bepaald kunnen 
worden. Er zijn echter een tweetal factoren die deze optimalisering bemoeilijken: 

• ondersteuningen zij n geen vaste pun ten 
• 2e orde effecten van de boog 

2.6.2. Veerstijfheid ondersteuningen 
De punten A en B zijn in eerste instantie geschematiseerd als vaste punten (figuur 2.23). Dit 
kl opt echter niet met de werkelijkheid. De toppen van de tribunespanten (punten A en B) 
worden op grote krachten belast vanuit de boog. Doordat de tribunespanten geen oneindige 
stijfheid hebben, zullen de spanten vervormen door die krachten. De boog is dus niet 
schamierend maar verend ondersteund (figuur 2.53). De horizontale veerstijfheid wordt 
aangeduid met Cx, en de verticale veerstijfheid wordt aangeduid met C2 • 

Het feit dat de boog verend ondersteund is, heeft grote invloed op de krachtsverdeling in de 
boog. Als de horizontale veerstijfheid van de ondersteuningen laag is, zullen er grote 
momenten ontstaan in de boog. In figuur 2.54 staat aangegeven bij welke veerstijfheid van de 
ondersteuningen de momenten zo groot worden dat de boog zal bezwijken. 
Met de dimensionering van de tribunespanten in hoofdstuk 3 zal worden gecontroleerd of de 
tribunespanten (als ondersteuningen) stijf genoeg zijn, zodat de boog niet bezwijkt. 

Auteur: R.P.G. Vissers -49- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 
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Figuur 2.54: Vervormingstoestand boogconstructie (I00x vergroot) 
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Figuur 2.55: Knih.-vormen boogconstructie, schamierend ondersteund 
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Figuur 2.56: Knikfactor voor schamierend ondersteunde, symmetrische boog [19] 
Kr = cirkelvormige boog 
Pa= parabool 
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2.6.3. Vervormingen en 2e orde effect boog 
De boogconstructie zal gaan vervormen ten gevolge van de belastingen. De vervorming van 
de boogconstructie bij de maatgevende belastingscombinatie (BC 23: 1,00-BGl + 1,00-BG7) 
staat weergegeven in figuur 2.54 (rode lijn is vervormingslijn). Hierbij is een lineair-elastisch 
gedrag van de gemetselde doorsnede (E = 4000 N/mm2

) aangenomen. De veerconstanten van 
de ondersteuningen is bij de berekening als volgt (zie hoofdstuk 3): 
Cx·A = 1,00. l 06 kN/m Cz·A = 2,58.106 kN/m 

' 6 ' 6 
Cx;B = 0,35.10 kN/m Cz;B = 1,52.10 kN/m 
De grootste vervormingen in de boogconstructie staan in de volgende tabel, dit zijn de 
vervormingen bij een 1 e orde elastische berekening: 

knoop combi Ux Uz fiy 
[mm] [mm] [rad] 

23 23 53.38 -94.93 0.00 
I 23 -7.87 -3.25 0.01 

27 23 52.45 -97.05 -0.00 

Het is nu de vraag of de vervorming van de constructie leidt tot instabiliteit van de 
boogconstructie. Deze instabiliteit kan het knikken van de boog in het vlak zijn of het 
d66rslaan van de constructie. 
Knik is een vorm van instabiliteit, waarbij de vervorming van een constructie(-onderdeel) 
onevenredig toeneemt ten opzichte van de belastingstoename. [22] Figuur 2.55 laat de twee 
verschillende knikvormen zien, van een symmetrische cirkelvormige twee-scharnierboog. 
Het fenomeen doorslag is een specifieke vorm van instabiliteit van flauwe bogen. De oorzaak 
van dit instabiliteitsfenomeen ligt in het feit, dat de booglengte ten gevolge van de 
normaalkracht zal afnemen waardoor de doorbuiging verder toeneemt en de boog tenslotte zal 
'doorslaan' naar de inverse vorm. 
De boogconstructie is in dit geval zodanig gekromd, dat naar alle waarschijnlijkheid doorslag 
van de boog niet zal optreden. 

Er zijn een aantal factoren die het bepalen van die 2e orde effecten bemoeilijken: 
• de vorm van de boog is niet symmetrisch ( ondersteuningen liggen op ongelijke hoogte) 
• normaalkrachtverdeling varieert over de lengte van de boog 
• de boog is verend ondersteund 

De Duitse norm [19] vermeldt het een en ander over de (knik)stabiliteit van bogen. Als de 
boog scharnierend ondersteund is en symmetrisch is, dan is de knikfactor volgens de Duitse 
norm ~=0,92 (figuur 2.56). De knikkracht is dan (hierbij is s de lengte van de boog van voet 
tot top): 

NKi=(_!!_J
2 

·E•]y 
/J ·s 

NK=( Jr )

2 

-4000-2,70.10 12 -1.10-3 =26380kN 
0,92· 68350 

Auteur: R.P.G. Vissers -51- Technische Universiteit Eindhoven, BC0 
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Figuur 2.57: Maximale vervorming in boog met toename van de belasting, rekening houdend ma l • en 2e orde effecten 
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De gemiddelde normaalkracht in de boog is N = 11721 kN. Tussen de kriikkracht en de 
aanwezige normaalkracht zit dus een factor 2,25 verschil, dit geldt voor een symrnetrische 
boog met scharnierende ondersteuning. Voor een dergelijke boog is het fenomeen kriik geen 
probleem (kriikkracht is minstens een keer zo groot als aanwezige normaalkracht). 
De werkelijke boog is korter dan de symrnetrische boog, dit heeft een positief effect op de 
stabiliteit. De ondersteuningen zijn echter niet scharnierend maar verend ondersteund, dit 
heeft weer een negatief effect op de stabiliteit. Het is niet duidelijk welke invloed beide 
gevallen samen op de stabiliteit hebben. 

Door de verende ondersteuningen en de asymmetrie van de boog zal een andere kriikpatroon 
ontstaan dan is aangenomen in [19]. In de literatuur is meer te vinden over instabiliteit van 
bogen, zoals de boeken van Timoshenko [20,21], maar geven geen van allen een duidelijk 
beeld van dit specifieke geval. 

Orn de invloed van de 2e effecten enigszins te kunnen inschatten, zal een tweede orde 
elastische berekening worden gemaakt. Het tweede orde elastische rekenrnodel gaat uit van 
lineair materiaalgedrag waarbij het evenwicht wordt geformuleerd in vervormde toestand. 
De belastingen (BC 23) worden in vijf stappen aangebracht op de constructie. Bij iedere 
belasting-stap wordt de vervormde toestand van de boog aangenomen als geometrie. De 
maximale doorbuiging van de boog met toename van de belasting en rekening houdend met 
de 1 e en de 2e orde effecten zijn te zien in figuur 2.57. In een volledig belaste toestand is qret = 
1,00. 

De maximale doorbuiging van de constructie bij de tweede orde elastische berekening is 113 
mm. De maximale doorbuiging van de constructie bij de eerste orde elastische berekening is 
97 mm. De maximale doorbuiging neemt dus niet noemenswaardig toe. 
De krachtsverdeling in de boogconstructie verandert ook met deze tweede orde berekening. 
De grootste waarden worden weergegeven in de volgende tabel. 

Staaf combi Dx N Vz My 
[ml [kN) [kN] [kNm] 

1 23 0.000 11581.80 378.38 0.01 
33 23 1.085 8802.45 -242.34 1580.84 
17 23 0.609 9878.31 -0.95 3615.44 
67 23 1.004 8206.64 -63.24 -1204.42 

Het is van belang dat het moment in de zwaarst belaste doorsnede onder het scheurmoment 
blijft, omdat gerekend is met de lineaire elasticiteitstheorie, dus met een constante 
elasticiteitsmodulus. 

In figuur 2.45 is te zien dat het scheurmoment (met een normaalkracht van 9878 kN) 3753 

kNm is. 
De doorsnede zal niet scheuren en gedraagt zich inderdaad lineair-elastisch. De doorsnede 
zoals aangenomen in paragraaf 2.3. voldoet. 

Er is echter een kanttekening te plaatsen bij deze laatste methode. Het is de vraag of de 
belasting zo gelijkmatig over de tijd op de constructie aangrijpt. Dit is voornamelijk 
afhankelijk van de gekozen uitvoering. Al met al is deze methode ook niet volledig 
betrouwbaar. Hier kan nog nader onderzoek aan verricht worden. 

Auteur: R.P.G. Vissers -53- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 
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Figuur 2.58: Doorsnede dakconstructie 
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2. 7. Resume dakconstructie 
Het dak van de zwemzaal bestaat uit een gemetselde boogconstructie. De vorm van het dak 
volgt de kettinglijn. Dit is de lijn waarlangs, ten gevolge van het eigen gewicht, enkel 
centrische normaal( druk)krachten voorkomen. De doorsnede van het dak heeft een zeker 
golfpatroon, zodat de stijfheid van de doorsnede vergroot wordt. 
Het dak wordt aan beide kanten ondersteund door tribunespanten. Doordat deze spanten geen 
oneindige stijfheid hebben en ze belast warden op horizontale krachten vanuit de 
boogconstructie, moeten de ondersteuningen van de boogconstructie verend geschematiseerd 
warden. De inwendige krachten van de boogconstructie zullen hierdoor grater zijn, dan het 
geval is bij een scharnierend ondersteunde boogconstructie. 
De capaciteit en de stijfheid van de gemetselde doorsnede is analytisch bepaald. Hiervoor is 
een programma in Excel geschreven. Met het invoeren van enkele gegevens wordt de 
capaciteit en de stijfheid verkregen. 
De doorsnede wordt op zijn capaciteit en stijfheid getoetst aan de hand van eerste en tweede 
orde elastische berekeningen. De ongewapende doorsnede zoals aangenomen voldoet aan de 
benodigde capaciteit en stijfheid (figuur 2.58). 
De doorsnede heeft een hoogte van 2,30 meter en een dikte van 400 mm. De tribunespanten 
staan 10 meter hart op hart, tussen twee tribunespanten passen twee boogjesvormen. 

Hoewel uit het hoofdstuk is gebleken dat de doorsnede ongewapend uitgevoerd kan warden, 
wordt er toch voor gekozen, de doorsnede te wapenen. Dit heeft meerdere redenen. 
In de berekening is geen rekening gehouden met vervormingen ten gevolge van krimp, kruip 
of thermische vervorming. De doorsnede zal stijver zijn door het te wapenen, de effecten van 
de daarnet genoemde fenomenen zullen daardoor klein zijn. Het wapenen kan ook enige 
veiligheid bieden, wat betreft onvoorziene omstandigheden. Tevens wordt het gedrag van 
metselwerk verbeterd door het aanbrengen van wapening. Zo is het mogelijk om de 
scheuropeningen te beperken bij opgelegde vervormingen ten gevolge van vocht- en 
temperatuureff ecten. 
Het wapenen van de doorsnede is uitvoeringstechnisch gezien een goede keuze. Dit wordt 
verder besproken in hoof dstuk 3. 

Auteur: R.P.G. Vissers -55- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 
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Figuur 3.01: Principe dwarsdoorsnede (blauw = trek, rood= druk, groen = reactiekracbt) 
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Figuur 3.02: Knoopnummers en afmetingen 
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Figuur 3.03: Staafuummers 
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HOOFDSTUK 3: CONSTRUCTIE GEHEEL 
In dit hoofdstuk wordt de constructie van het zwembadcomplex doorgenomen. De nadruk daarbij ligt op de 
tribunespanten en de voorgevel. De veerstijjheid van de tribunespanten wordt bepaald. In de langsrichting wordt 
bekeken of het dak in staat is windbelasting op te nemen en welke gevolgen dit heeft voor het beeld van de 
voorgevel. 

3. 1. Dwarsdoorsnede 

3.1.1. lnleiding 
De dakconstructie van de zwemzaal wordt ondersteund door de tribunespanten. Deze 
tribunespanten staan onderling 10,0 meter van elkaar. Zoals in hoofdstuk 2 al vermeld is, zijn 
de spatkrachten vanuit de boogconstructie behoorlijk groot. Dit kan tot problemen in de 
tribunespanten en de fundering leiden. Het constructie-principe dat gebruikt is in het ontwerp 
om dit probleem op te lossen is weergegeven in figuur 3.01. De tribunespanten zijn in 
principe te schematiseren als twee driehoeken. De krachten vanuit de boog zorgen voor zowel 
een trekkracht als een drukkracht in de diagonalen van de driehoeken. De driehoeken warden 
met elkaar verbonden door een trekstaaf. Deze trekstaaf zorgt ervoor dat de trekbelasing op de 
funderingsconstructie sterk verminderd wordt. 
Naast de krachten vanuit de boogconstructie warden de tribunespanten ook belast door 
personen op de tribunes, de tribune-elementen en de vloeren op de spanten. Dit samen leidt 
tot grote krachten in de diagonalen. 

3.1.2. Veerstijfheid tribunespanten 
De tribunespanten kunnen geschematiseerd warden zoals te zien is in figuur 3.02 en figuur 
3.03. De ondersteuningen van de spanten warden op de knooppunten 2 t/m 9 geschematiseerd 
tot rollen, op de knooppunten 1 en 10 tot schamieren. De afstand tussen de onderlinge spanten 
is 10 meter. Het gebruikte materiaal is beton (B45). De afmeting van de horizontale staven is 
1200 x 500 mm, van de verticale staven 1000 x 500 en de diagonale staven hebben een 
afmeting van 1500 x 600 mm .. 

Het tribunespant zal getoetst warden op zijn veerstijfheid. In paragraaf 2.6.2. is gebleken 
welke veerstijfheid de tribunespanten dienen te hebben, wil de boogconstructie niet 
bezwijken. 
Het tribunespant zal belast warden op de puntlasten vanuit de boogconstructie. Deze hebben 
de volgende waarde (figuur 3.04): 

Fx;A;d = -10845 kN 
Fz;A;d = -11105 kN 

Fx;B;d = 10845 kN 
Fz;B;d = -4176 kN 

(punt A = knoopnummer 19) 
(punt B = knoopnummer 46) 

Uit berekening met behulp van een 2D-raamwerkprogramma volgen de vervormingen van de 
punten A en B. Deze zijn: 

Ux;A = -10,88 mm 
Uz;A = -4,30 mm 

Auteur: R.P.G. Vissers 

Ux;B = 30,65 mm 
Uz;B = -2,75 mm 

-57- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 
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Figuur 3.04: Puntbelasting vanuit boogconstructie 

Figuur 3.05: Gevel geschematiseerd als een Jigger op twee steunpunten 

Figuur 3.06: Gevel geschematiseerd als kolom met verende inklemming 

Auteur: R.P.G. Vissers -58- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 
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De veerstijfheden van de ondersteuningen van de boog zijn dan (C = Flu): 

Cx;A = - l 0845
· 
103 

= 1,00.106 kN/m Cx;s = 
10845

· 
103 

= 0,35.106 kN/m 
-10,88 30,65 

C;A = -11105.103 = 2,58.106 kN/m 
-4,30 

C:;s= -4176.103 =l,52.106kN/m 
-2,75 

Uit de grafiek van figuur 2.53 blijkt dat bij deze veerstijfheden de boogconstructie niet zal 
bezwijken. 

De maximaal belaste kolomrnen en regels worden in bijlage E verder uitgewerkt. De 
kolommen hebben een afmeting van 1000 x 500 mm en de regels een afmeting van 1200 x 
500 mm. De trek- en drukkrachten in de diagonale staven zijn zodanig groot dat deze worden 
voorgespannen, deze zijn verder niet berekend. De afmetingen van de diagonalen 1500 x 600 
mm zijn gebaseerd op de benodigde veerstijfheid van de tribunespanten. 

3.2. Langsdoorsnede 

3.2.1. Schematisering en belastingen 
De kopgevels worden voornamelijk belast op een horizontale windbelasting. Vaak wordt de 
gevel geschematiseerd als een ligger op twee steunpunten (figuur 3.05). Dit houdt in dat de 
horizontale windbelasting naar de fundering en het dak wordt afgedragen. Het is de vraag of 
het dak deze grote horizontale krachten op kan nemen. Het is moeilijk te bepalen welke 
invloed deze krachten op de werking van de boog hebben, daarom wordt ernaar gestreeft om 
de horizontale krachten niet door het dak te laten opnemen. 
Dit heeft grote gevolgen voor het beeld van hele gebouw, de kopgevels (voor- en achtergevel) 
zijn immers beeldbepalend. 
De wind wordt opgevangen door een aantal gemetselde steunberen. Deze hebben een 
halfcirkelvormige doorsnede en lopen taps toe (zie hoofdstuk 1). Tussen deze steunberen 
wordt glas toegepast. De hoeveelheid glas moet beperkt blijven vanwege onder andere de 
kans op verblinding en de stralingsasymmetrie (hoofdstuk 5). De steunberen staan als grote 
"menhirs" v66r het gebouw. Doordat zij geen enkele connectie vertonen met de 
dakconstructie komt naar voren dat deze volledig zelfdragend is. 
De keuze voor het gebruik van metselwerk als constructiemateriaal komt voort uit dezelfde 
motivatie als voor het dak. 

De steunberen kunnen geschematiseerd worden als een uitkragende kolom met een verende 
inklemming (figuur 3.06). 

De winddruk op de voorgevel is [7]: 
Prep = cdim . Cindex . Ceq . ~ I . Pw 

Cdim = 0,85 
Cpe = 0,80 
Cpi = 0,30 
Cindex = 0,80 + 0,30 = 1,10 
Ceq = 1,00 
~I = 1,00 
Pw = 1,33 kN/m2 

Auteur: R.P.G. Yissers -59- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 
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Figuur 3.07: Steunberen aan de voorgevel 
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Figuur 3.08: Bepaling veerstijfheid fundering 
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Prep= 0,85 · 1,10 · 1,00 · 1,00 · 1,33 = 1,24 kN/m2 

Pd= 1,50 · 1,24 = 1,86 kN/m2 

3.2.2. Bepaling en toetsing krachtsverdeling 

December 1999 

De voorgevel bestaat uit halfcirkelvormige onderdelen die taps toelopen (figuur 3.07). Het 
gebruikte materiaal is metselwerk met dezelfde eigenschappen als de dakconstructie: 

p = 2000 kg/m3 en f d = 10 N/mm2 

De doorsnede aan de voet is: A0 = 20,84 m2 

De doorsnede aan de top is: Ab = 9,51 m2 

De gemiddelde doorsnede is: Agem = 15,17 m2 

Het gewicht van een onderdeel is: G = 15, 17 • 40 • 2000 = 1214.103 kg 

De normaalkracht in de doorsnede aan de voet van de steunbeer is: 
N' = 12140 kN 
N'd= 1,20 · 12140= 14566kN 
qh = 1,24 • 17,50 = 21,70 kN/m' 
qhd = 1,86 · 17,50 = 32,55 kN/m' 
M = 0,50 · 21,70 · 402 = 17360 kNm 
Md = 0,50 · 32,55 · 402 = 26040 kNm 

De ondersteuning kan niet helemaal als een inklemming worden beschouwd, deze wordt 
geschematiseerd als een veer. De wijze van funderen is bepalend voor de veerstijtheid. Het 
gebouw staat in Amsterdam en de grond is daar zodanig dat er op palen gefundeerd dient te 
worden. 

Bepaling veerstijjh,eid paalfundering [17]; (figuur 3.08) 

De fundering bestaat uit een strook met hieronder 9 palen. De palen hebben een vierkante 
doorsnede met de afmeting: 500x500 mm (A = 0,25.106 mm2

). 

Als elk van de n = 9 palen vervangen worden door een ringsegment met een lengte 

1r · ro 1r · 8290 1r · ro · b 3 -- = --- = 2894 mm en een breedte b = 800 mm, zodat ---= 2315.10 , dan is de 
n 9 n 

grootste paalbelasting teweeggebracht door een moment M: 

p = M • Cz X A= 26040.10
6 

-5281,67 _ 2315 = 2341 kN. 
I 1,36.1014 

Een vuistregel om de veerstijtheid te bepalen is door de elastische paalverkorting met twee te 
vermenigvuldigen en zo de verdraaiing te bepalen. 
De paalverkorting is: 

M = P · l = 2341.10
3 

• 21.10
3 = 5 87 mm 

Eh·Ah 33500-0,25.106 
' 

De paalkopverplaatsing is: /J.l = 2 • 5,87 = 11,74 mm 

Auteur: R.P.G. Vissers -61- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 



Het toepassen van een gemetselde boogconstructie op het ontwerp van een zwembadcomplex December 1999 

N'ct 

L 

Figuur 3.09: e,-methode 
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De verdraaiing van de funderingsstrook is: 

(f) = 11/kop = 11,74 = 2,22.10-Jrad 
C: 5281,67 

De veerconstante van de fundering is: 

C = M = 
26040 

3 
= 11,73.106 kNm/rad 

(f) 2,22.10-

Als de steunbeer volledig stijf is, zal de uitbuiging aan de top zijn: 

5 = (f). f = 2,22.1 o-J · 40000 = 88,80 mm 

De 2e orde effecten worden bepaald met behulp van de ec-methode uit de VBC [12]: 
(figuur 3.09) 

~= C = 11,73.10
6 

=l05 
C-N'J·l 11,73.106 -582640·40' 

= ~ · (13-36 · -
1

- -12 · Zh) = ~ ·(13-36 · 
1
'
36

.1°
14 

-12 · 
5281

'
67J = 1168 

4 b · h 3 h 4 7280 · 8690 3 8690 ' 

I [? 2 
eo= I•q1,J• - = 0,5·32,55-40000 =1788mm<0 5-h 

N' d 14566.103 
' 

December 1999 

( 
/ )

2 

( 40000 )
2 

ec=3·[h+eo(4!j/-2)]· l00·h =3·[8690+1788·(4·1,168-2]· 
100

_
8690 

=85,60mm 

e, = ( eo + ec) · ~ = (1788 + 85,60) · 1,05 = 1967 mm 
Mct = 1,967 · 14566 = 28.651 kNm 
Volgens de rekenregels van bijlage C2 is het scheurmoment: 
Mr= 29.548 kNm 
Dat wil zeggen dat de doorsnede niet gescheurd is (dus E = 4000 N/mm2

) 

De doorbuiging t.g.v. de belasting is: 

U= qhJ•/
4 

= 21,70,40000
4 

=l 2 76 mm 
8 · E · 1 8-4000-1,36.1014 

' 

De totale doorbuiging aan de top is: 
u = 88,80 + 12,76 = 101,60 mm. Met de detaillering tussen het dak en de steunberen moet 
hier rekening mee gehouden worden. 

Auteur: R.P.G. Vissers -63- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 
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3.3. Resume constructie geheel 

In hoofdstuk 2 is onderzocht bij welke veerstijfheid van de tribunespanten, de inwendige 
krachten in de dakconstructie zo groat warden dat deze zal bezwijken. De veerstijfheid van de 
tribunespanten wordt bepaald nadat de vervormingen van de spanten bepaald zijn. De 
tribunespanten met een doorsnede van 1500 x 600 mm (alleen de "schuine" staven) blijken 
zodanig stijf te zijn dat het dak niet zal bezwijken. 

De spatkracht vanuit het dak zorgt ervoor dat een grate trekkracht in de diagonale staven 
wordt geYnitieerd. Hierdoor zullen de staven voorgespannen moeten warden. De verdere 
dimensionering van de tribunespanten is niet nader bekeken. 

In de kopgevel zijn gemetselde steunberen toegepast. Deze leiden de (horizontale) 
windkrachten direct naar de fundering. De horizontale belasting op het dak wordt hierdoor 
enorm verminderd, het dak wordt nu slechts (horizontaal) belast op windwrijving. Daar het 
moeilijk te bepalen is welke horizontale belasting het dak kan opnemen, is getracht deze zo 
klein mogelijk te houden. 

Auteur: R.P.G. Vissers -64- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 
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HOOFDSTUK 4: CONSTRUCTIE BASSIN 
In dit hoofdstuk wordt een apart onderdeel in de constructie behandeld, het zwembadbassin. Het is van groat 
belang dat de bassin waterdicht is en blijft. Dit heeft een aantal gevolgen met betrekking tot het (constructiej) 
ontwerp en de uitvoering van het bass in. In dit hoofdstuk zullen met betrekking tot deze problematiek enkele 
richtlijnen en principes besproken warden. 

4. 1. Waterdicht beton 
De belangrijkste eis die aan een zwembadbassin wordt gesteld is de water-ondoorlatendheid 
van de constructie. Orn aan deze eis tegemoet te komen, zal getracht worden de 
scheurvorming te beheersen. De maximale scheurwijdte die hierbij gehanteerd wordt is 0, 1 a 
0,2 mm [14, 22]. Scheuren ontstaan door de belastingen op de constructie en door opgelegde 
vervormingen, zoals ongelijkmatige zettingen van de fundering of temperatuursgradienten. 

De scheurwijdte kan beperkt worden door: 
• vergroting van de relatieve wapeningsdoorsnede 
• verkleining van de staafdiameter, wat tevens tot een fijner scheurpatroon leidt 
• toepassing van geprofileerd betonstaal, d. w.z. met gunstige aanhechteigenschappen 
• hoge betonkwaliteit; een te hoge betonkwaliteit is echter ook niet goed, omdat daardoor de 

minimale relatieve wapeningsdoorsnede toeneemt. Met een hoge betonkwaliteit hangt 
immers ook een hoge treksterkte samen, wat resulteert in een hoog minimum
wapeningspercentage. Een hoge betonkwaliteit is vanwege het duurzaarnheidsaspect toch 
te verkeizen boven een normale betonkwaliteit. 

• toepassing van voorspanning; dit is vooral gunstig bij beperken van de invloed van 
inwendige belastingen. 

• beperking van opgelegde vervormingen, door bepaalde maatregelen te treffen. Door 
bijvoorbeeld de bassinvloer te isoleren, zal de temperatuurgradient gereduceerd worden. 
Opgelegde vervormingen kunnen ook beperkt worden door zo snel mogelijk te storten van 
monoliet met elkaar te verbinden constructiedelen, en zorg te besteden aan de 
betonsamenstelling en de nabehandeling van het beton. 

• goede detaillering van de wapening 

In paragraaf 4.2. wordt nader ingegaan op de problematiek van de scheurvorming. Hierin 
wordt specifiek ingegaan op de uitvoering van het bassin. 

4.2. Ontwerp-principes bassin 

Beton en uitvoering 
Zoals in paragraaf 4.1. naar voren is gekomen, client de betonkwaliteit hoog te zijn, vanwege 
het duurzaamheidsaspect. Hierbij kan gedacht worden aan een betonkwaliteit van B55 of B65. 
De nabehandeling van het beton client zorgvuldig te gebeuren. Daamaast zijn ook andere 
aspecten van de uitvoering van belang zoals een goede verdichting, voldoende dekking en het 
niet te snel verwijderen van de bekisting. Voor een goede verwerkbaarheid is het soort 
toeslagmateriaal van belang; grote afgeronde grindkorrels zijn gunstig. 
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Figuur 4.01: Doorsnede bassinwand met wapening [14] 
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Figuur 4.02: Krimpstrook in een op balken rustende bassinbodem [14] 
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Figuur 4.03: Wapening in een niet gedilateerde wand, bovenste doorsnede is goed gedetailleerd, de wapening in de onderste doorsnede 
veroorzaakt verticale scheuren in de wand [14] 
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Orn de constructie goed te kunnen vervaardigen moet de maaswijdte in het wapeningsnet niet 
te klein zijn. In het algemeen moet de ruimte tussen twee staven dan ook niet kleiner zijn dan 
50 mm. (zie figuur 4.01) [14]. 
De maximumafstand tussen de staven van het wapeningsnet, dat de scheurwijdte moet 
beperken, moet echter oak niet al te groat zijn. De maximumafstand moet beperkt warden op 
grand van de staalspanning in de scheuren onder de meest ongunstige condities van 
gebruiksbelasting en opgelegde vervorming. 

Krimpstroken 
Bij de vervaardiging van de bodemplaat kunnen deze voorzien warden van krimpstroken of 
eventueel dilatatievoegen. Tijdens de uitvoering kunnen de krimpstroken aangebracht warden 
in de bodemplaat. Het reservoir zal op pal en gefundeerd moeten warden ( evenals de rest van 
het gebouw), de palen zullen oak onder de wand warden geplaatst. De bodemplaat kan 
warden uitgevoerd als een een vloerplaat rustend op balken. De krimpstroken kan men het 
best aanbrengen op enige afstand evenwijdig aan de balken. In de krimpstroken loopt de 
vereiste wapening door. Na verloop van tijd, als de krimp grotendeels is opgetreden, wordt de 
krimpstrook volgestort (figuur 4.02). 

Dilatatievoegen 
Het antwoord op de vraag of in de betonconstructie dilatatievoegen aangebracht moeten 
warden is vooral afhankelijk van de ligging van het zwembad (binnen of buiten). 
Binnenbaden zijn minder temperatuurgevoelig dan buitenbaden omdat de watertemperatuur 
vrij constant blijft, gedurende het hele jaar. Het verdient dan oak voorkeur om geen 
dilatatievoegen aan te brengen, daar deze altijd, relatief veel, onderhoud vragen. Het bassin 
dient dan wel los van het perron gehouden te warden. 

Wapening 
Indien men een wand zonder dilatatievoegen uitvoert, moet goed warden overwogen hoe men 
de wand wapent. De vraag doet zich namelijk voor of de horizontale wapening, die de 
scheurvorming moet beheersen, aan de buitenzijde dan wel aan de binnenzijde van de 
verticale wapening, moet warden aangebracht (figuur 4.03). 
Indien men namelijk het laatste doet, zal ter plaatse van een aantal verticale staven scheuren 
warden geYnitieerd, omdat deze verticale staven daar de 'betonhuid' verzwakken. In dit geval 
verdient het dus aanbeveling de horizontale staven aan de buitenzijde te leggen, alhoewel dit 
het storten van betonspecie in de wand moeilijker maakt. Elke horizontale staaf belemmert 
immers het doorstromen van de betonspecie tussen bekisting en verticale staven. 

Doorgaande verticale scheuren op de verticale staven is, zeker aan de vloeistofzijde, zeer 
ongunstig voor de duurzaarnheid van de constructie. Dit geldt des te meer indien op de 
constructie of het constructie-element een herhaalde be lasting wordt uitgeoefend. 

Aangeraden wordt dus in niet-gedilateerde lange wanden: 
- Aan de niet-waterzijde: 

Verticale staven aan de buitenzijde aan te brengen en de horizontale staven daarachter 
Aan de waterzijde: 

De horizontale staven aan de buitenzijde, d.w.z. het dichtst bij het betonoppervlak, aan 
te brengen en de verticale staven daarachter. 
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Figuur 4.04: Horizontale doorsnede wand-wandverbinding in gewapend beton [14] 
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Figuur 4.06: Gevuld bassin tijdens gebruiksfase [14] 
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Figuur 4.07: Leeg bassin tijdens gebruiksfase [14] 
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In ieder geval moet men eraan denk:en dat, in het geval men de wanden niet dilateert de ene 
wand een trekkracht in de andere brengt en omgekeerd. Deze trekkracht moet door de 
verbinding tussen twee wanden goed warden overgebracht (figuur 4.04). 

De wapening in de wand moet zodanig gedetailleerd zijn dat opgenomen en overgebracht kan 
warden: 

de vloeistofbelasting naar bodem en andere wanden 
de temperatuur- en krimpspanningen zowel tijdens de bouw als na ingebruikneming 
mogelijkerwijs de belasting ten gevolge van aanaarding van de wand en grandwater 
tijdens afbouw en legen van het bassin 

Fundering 
Een belangrijke vraag is of de funderingsconstructie ( op palen) van het gebouw vrij wordt 
gehouden van het reservoir of daarmee moet warden verbonden. 
Het ligt voor de hand om de funderingsconstructies los van elkaar te houden. Als gevolg van 
het vullen en het ledigen van het bassin vervormt de fundering onder het reservoir meer dan 
die onder het gebouw. Het volledig gescheiden houden van beide funderingen kan veel 
prablemen voorkomen, dit betekent echter ook dat de daarop rustende constructies niet met 
elkaar moeten warden verbonden, doch door voegen los van elkaar moeten blijven. Zo wordt 
voorkomen dat niet te voorziene opgelegde vervormingen vanuit de constructie van het 
gebouw tot ontoelaatbare scheurvorming leidt. 
De mogelijkheid van trekbelasting op de palen, onder het bassin, door de opwaartse 
grandwaterdruk moet overwogen warden. 

Aanaarden bassin 
Het aanaarden van een bassin in lege toestand moet geleidelijk over de gehele omtrek 
plaatsvinden daar er anders kans is op lokale overbelasting. 
Wanneer random een bassin de grand wordt opgehoogd, kan dit gevaarlijk zijn voor de 
paalfundering, in het bijzonder voor de randpalen. 
Door zetting van de grand naast het bassin kunnen horizontale krachten op de randpalen 
worden uitgeoefend. Deze kunnen, in het emstigste geval, tot beschadiging van de palen 
leiden en tot reductie van draagvermogen. Indien dit gevaar reeel aanwezig is, kan een 
ophoging (aanaarding) niet warden aangebracht en zal een damwand rand de bodemplaat van 
het bassin moeten warden aangebracht tot zulk een diepte dat beschadiging van de 
paalfundering is uitgesloten. 

Dimensionering 
De exacte dimensionering van het bassin valt buiten het kader van het afstudeerpraject. De in 
deze paragraaf bespraken ontwerpprincipes geven echter genoeg houvast om het bassin te 
dimensioneren. 
De belastingen die de criteria bepalen voor de dimensionering zijn: grand, grandwater, 
waterdruk en eigen gewicht van het bassin. Deze komen voor in de volgende toestanden: 
• tijdens de bouwfase ofbij een proefbelasting ter contra le van de waterdichtheid of ter 

contrale van de zettingen (figuur 4.05) 
• tijdens de gebruiksfase 

met gevuld bassin (figuur 4.06) 
- met leeg bassin (figuur 4.07) 

Auteur: R.P.G. Vissers -69- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 
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Figuur 4.08: Ontwerpdiagram betonnen plaat; maximale scheurwijdte 0,2 mm; dekking 45 mm; staafdiameter 12 mm [22) 
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Een grove schatting van de dikte van de bodemplaat en de benodigde wapening wordt 
verkregen met een ontwerpgrafiek (figuur 4.08) [22]. 
Neem de hart op hart afstand van de funderingsbalken vijf meter en de waterdiepte van het 
bassin drie meter. Dan is het maximale moment op de bodemplaat: 
Pwater = 10 kN/m3 (waterdruk) 
qwater = 3 · 10 = 30 kN/m' 
M = 0 125 · 30 · 52 

= 93 75 kNm 
' ' 

Uit de grafiek volgt dat een dikte van 450 mm van de bodemplaat voldoet. De minimaal 
benodigde wapening hierb~ is circa 800 mm2 per strekkende meter. Een wapening van 012-
125 is voldoende (905 mm). De dekking is 45 mm en de maximale scheurwijdte is 0,2 mm. 
Vanuit deze schatting van de dikte van de bodemplaat en de benodigde wapening kan verder 
gedimensioneerd worden. In de aansluiting met de wand moet de dikte van de bodemplaat 
zodanig zijn dat deze goed de buigende momenten uit de wand kan opnemen. 
De bepaling van de krachtsverdeling in de wand en de bodemplaat vormt geen probleem 
omdat het bassin en z'n fundering volledig los staat van de rest van de constructie. 

4.3. Resume bassin 
Het bassin dient waterdicht te zijn. Orn aan deze eis te voldoen mag de maximale 
scheurwijdte van het beton niet grater zijn dan 0,2 mm. De scheurvorming kan beperkt 
worden door: 
1. het toepassen van hoogwaardig beton, waarbij zorg besteed wordt aan de nabehandeling, 

samenstelling en uitvoering. 
2. goed en efficient gebruik en detaillering van wapening 
3. beperking van opgelegde vervormingen, dit wordt behaald door: 

het toepassen van krimpstroken 
het loskoppelen van constructie/fundering van bassin van de rest van de constructie 
aandacht besteden aan aanaarding en andere uitvoeringstechnische zaken 

Het bassin wordt ( evenals de rest van de constructie) gefundeerd op pal en. De bodemplaat 
rust op funderingsbalken die weer ondersteund worden door de funderingspalen. Met de 
dimensionering van de paalfundering moet rekening gehouden worden met een eventuele 
trekbelasting op de palen (vanwege opwaartse grondwaterdruk). 
De bodemplaat heeft, bij benadering, een dikte van 450 mm. 
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Verschillende gebruiksscenario' s: 

1) Wedstrijd op (inter)nationaal niveau 
a. wedstrijdzwernmen 

max. aantal toeschouwers: 
max. aantal sporters: 
watertemperatuur 

b. waterpolo 
max. aantal toeschouwers: 
max. aantal sporters: 
watertemperatuur 

c. schoonspringen (in torenbad!) 
max. aantal toeschouwers: 
max. aantal sporters 
watertemperatuur 

d. synchroonzwernmen 
max. aantal toeschouwers: 
max. aantal sporters 
watertemperatuur 

2) Wedstrijden op lokaal niveau 
Hetzelfde als bij 1 ). 
Behalve aantal toeschouwers: 

3) Trainingen 
Watertemperatuur hetzelfde als bij 1). 
Max. aantal toeschouwers 
Max. aantal sporters wedstrijdzwemmen 

" " " waterpolo 
" " " schoonspringen 
" " " synchoonzwemmen 

4) Elementair zwemmen 
max. aantal toeschouwers: 
max. aantal sporters 
watertemperatuur:trimmen, educatie etc. 

bejaarden, peuters etc. 
ovenge 

5) Recreatief zwemmen 
max. aantal toeschouwers: 
max. aantal sporters: 
watertemperatuur: 

Figuur 5.01: Versch11lende gebru1ksscenario·s met watertemperatuur 

Auteur: R.P.G. Vissers -72-
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HOOFDSTUK 5: BOUWFYSICA 
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het begrip behaaglijkheid en welke grootheden hier effect op 
hebben. Dit leidt tot een bepaalde luchtbehandeling in het ontwerp. De opbouw van het dak wordt zodanig 
bepaa/d dat het een goede isolerendefunctie heeft en het (binnen- en buiten)klimaat de constructie niet aantast. 

5. 1. Bouwfysische randvoorwaarden 
Vanuit de bouwfysische discipline zijn een aantal randvoorwaarden opgesteld. 
• Het binnenklimaat moet door het merendeel van de aanwezige personen als behaaglijk 

worden ervaren. 
• Het klimaat mag het gebouw en de constructie niet noemenswaardig aantasten. 

Het binnenklimaat in een zwemzaal is een complex systeem met een groot aantal variabelen. 
Een volledig inzicht krijgen in dit probleem is al een afstudeerproject op zichzelf. In dit 
project is getracht een globaal plan van de luchtbehandeling te ontwerpen. Daamaast is de 
opbouw van het dak van de zwemzaal zodanig bepaald, dat het aan de gestelde 
randvoorwaarden voldoet. 

5.2. Begrip behaaglijkheid 

Het begrip "behaaglijkheid" is de resultante van een aantal fysische grootheden die elk een 
zekere invloed uitoefenen op het functioneren van het menselijke lichaam. Gezamenlijk 
leveren deze grootheden een indruk op die door een groot deel van de daarmee 
geconfronterende mensen op min of meer dezelfde wijze ervaren wordt. 
De voomaamste grootheden die hun invloed op de thermische behaaglijkheid uitoefenen zijn: 
• luchttemperatuur 
• gemiddelde stralingstemperatuur 
• luchtsnelheid 
• luchtreinheid 
• relatieve vochtigheid van de lucht 
• warmteproductie van de aanwezige personen (metabolisme) 
• mate van lichamelijke activiteit van de aanwezige personen 
• kleding van de aanwezige personen 

De zwemzaal is de belangrijkste ruimte in de zwemaccomodatie waar aandacht moet worden 
besteed aan het binnenklimaat. Het is tevens de plaats waar een voor iedere bezoeker 'goed' 
klimaat het moeilijkst valt te realiseren, aangezien juist hier een diversiteit aan personen 
aanwezig kan zijn met vaak geheel uiteenlopende wensen ten aanzien van het klimaat. 

In de zwemzaal kunnen aanwezig zijn: 
• bezoekers in zwemkleding (nat of droog) 
• personeel ten dienste van de zwemmers en overig toezichthoudend personeel (luchtig 

gekleed) 
• toeschouwers (gekleed in overeenstemming met het heersende buitenklimaat) 
Bovendien hebben de bassins in de zwemzaal een verschillende watertemperatuur. 
Verschillende watertemperaturen vragen ook verschillende luchttemperaturen. 

Auteur: R.P.G. Vissers -73- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 
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Figuur 5:02: Behaaglijkheidsgebieden voor natte zwemmer en badmeester (Ta= luchttemperatuur; T mrt = gemiddelde stralingstemperatuur) 
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Figuur 5.03: Behaaglijkheidsgebied voor natte zwemmer en droge zwemmer (Ta= luchttemperatuur; T mrt = gemiddelde 
stralingstemperatuur) [16] 
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Een nauwkeurige definitie voor een ideaal binnenklimaat in een zwemzaal valt niet te geven 
en bestaat ook niet. Onderzoek door onder andere prof. P.O. Fanger [24] heeft uitgewezen dat 
ook onder de meest optimale omstandigheden er nog altijd minstens 10% van de aanwezigen 
ontevreden is met het klimaat. 

Watertemperatuur: 
De watertemperatuur in het bassin is afhankelijk van het doel waarvoor het water wordt 
gebruikt en kan daardoor zelfs van dag tot dag verschillend zijn. Orn deze verschillen in kaart 
te brengen zijn er verschillende scenario's opgesteld van het gebruik van de zwemzaal (figuur 
5.01). De watertemperatuur is verkregen uit de richtlijnen van de KNZB [15]. 

Luchttemperatuur: 
De luchttemperatuur in de zwemzaal is van belang voor de volgende zaken: 
• Warmteafgifte van de mens aan de hem omringende lucht (convectiewarmte) 
• Warmteverlies aan de buitenlucht door de bouwconstructie 

Warmteafgifte aan de lucht vindt plaats door de huid (voelbare warmte) en door verdamping 
van lichaamsvocht door transpiratie en uitademing van met water verzadigde lucht (latente 
warmte ). De afgestane convectiewarmte is afhankelijk van het temperatuurverschil tussen 
huid en lucht en bovendien van de snelheid van de langs de huid strijkende lucht (tocht). Het 
is van belang dat de luchttemperatuur in de ruimte gedurende de winterperiode redelijk 
constant en gelijkmatig is (geen koude hoeken). 
Als richtlijn voor de aan te houden luchttemperatuur geldt dat deze 2K boven de 
bassinwatertemperatuur dient te liggen. Hiermee wordt bereikt dat een natte zwemmer na het 
verlaten van het bassin enige compensatie ontvangt voor de verhoogde warmteafgifte door 
verdamping tijdens het opdrogen. Temperaturen hoger dan 30°C dienen echter vermeden te 
warden. Boven die temperatuur is het moeilijk voor het menselijke lichaam om, voor een 
thermisch evenwicht noodzakelijke, warmte te kunnen afstaan, ook al door de heersende hoge 
relatieve vochtigheid. 
De vereiste luchttemperatuur kan warden bereikt door een goede luchtbehandelingsinstallatie 
die de ingeblazen lucht gelijkmatig verdeelt over de ruimte, en bovendien door een 
nauwkeurige temperatuurregeling die de luchttemperatuur in de ruimte onafhankelijk van de 
belasting binnen zekere grenzen constant houdt. 

Stralingstemperatuur: 
Het begrip stralingstemperatuur kan omschreven warden als de gemiddelde temperatuur van 
de omringende vlakken, rekening houdend met de invalshoek tot het beschouwde punt. Voor 
een behaaglijk klimaat behoren stralingstemperatuur en luchttemperatuur niet meer dan 5K 
van elkaar te verschillen. In de figuren 5.02 en 5.03 is de relatie tussen biede grootheden voor 
enkele groepen personen aangegeven. Deze zijn voort gekomen uit het promotie-onderzoek 
van Jan Lammers. De gearceerde gebieden geven de combinatie tussen beide grootheden aan, 
waarbinnen sprake is van een behaaglijk klimaat. 
Vooral in zwemaccommodaties is het van belang om veel aandacht te schenken aan de 
gemiddelde stralingstemperatuur omdat de ongeklede en vaak natte bezoeker zeer gevoelig is 
voor warmteafgifte door straling. 
Toepassing van veel glas aan de buitengevel zal plaatselijk een duidelijk verlaging van de 
stralingstemperatuur veroorzaken die gecompenseerd moet warden door een vorm van 
stralingsverwarming. Omgekeerd kan in de zomer een te hoge stralingstemperatuur ( door 
invallende zonnestraling) als onbehaaglijk warden ervaren ( op te lossen door zonnewering). 
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W edstrijdbad 
A= 1250 m2 

8 = 26° C 

Buitenklimaat zomer 
8 = 25° C 
RV=60% 

Binnenklimaat 
V = 32000 m3 

8 = 30° C 
RV=70 % 

Figuur 5. 04: lnvoergegevens berekening benodigde venulaue; schema langsdoorsnede 

Auteur: R.P.G. Yissers -76-

Torenbad 
A= 625 m2 

8 = 30° C 
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Relatieve vochtigheid: 
De relatieve vochtigheid wordt gedefinieerd als de verhouding van de werkelijke aanwezige 
dampspanning en de verzadigingsdampspanning. De relatieve vochtigheid is vooral van 
belang voor de (latente) warmteafgifte door de natte zwemmer. De snelheid waarmee de natte 
huid opdroogt, is in belangrijke mate afhankelijk van de vochtigheid van de omringende 
lucht. Een erg lage RV in een zwemzaal kan door overmatige verdamping tot kouderillingen 
leiden. Een erg hoge RV daarentegen kan de bouwconstructie aantasten door (overmatige) 
condensatie. De RV aan de binnenzijde van de buitenwanden mag gedurende langere tijd niet 
hoger zijn dan 85%. Dit is nodig om schimmelvorming te voorkomen. 
De benodigde ventilatie kan sterk verminderd worden door de relatieve vochtigheid hoog te 
houden. Er zal door de hoge relatieve vochtigheid immers minder water uit de bassins 
verdampen, een RV van circa 70 % is hierbij aan te houden. 

Luchtsnelheid: 
De afk:oeling van de huid, oftewel de warmteontrekking (zowel voelbaar als latent), is mede 

afhankelijk van de snelheid van de langs de huid strijkende lucht. De combinatie van lage 
luchttemperatuur en hoge luchtsnelheid is oorzaak van een gevoel van onbehaaglijkheid 
(tocht). 
Orn tochtklachten te voorkomen is het van belang er voor te zorgen dat de luchtsnelheid, noch 
door de luchtbehandelingsinstallatie, noch door kouval langs grote glasvlakken hoger wordt 
dan 0,2-0,25 m/s. Dit vraagt een zorgvuldige roosterselectie en luchtbehandeling. 

Luchtzuiverheid: 
Onder luchtzuiverheid wordt verstaan het al of niet aanwezig zijn van gasvormige 
verontreinigingen die de atmosfeer in een ruimte nadelig kan beYnvloeden, zoals bijvoorbeeld 
transpiratiegeur of sigarettenrook. 
Door ventileren moet de luchtzuiverheid op peil worden gehouden. De juiste hoeveelheid te 
ventileren lucht is afhankelijk van een aantal factoren zoals hierboven aan~egeven. In 
algemene ruimten wordt 30-35 m3/h per persoon (niet rokend) en 55-60 m /h per persoon 
(rokend) aangehouden [24]. In grote ruimten, zoals de zwemzaal, zijn deze waarden niet meer 
van toepassing. Er is een grote hoeveelheid restcapaciteit in de zwemzaal aanwezig en de tijd 
dat de tribunes volledig bezet zijn is relatief kort. 
In een gesprek met prof. Leijendekkers van de vakgroep FAGO is duidelijk geworden dat de 
hoeveelheid te ventileren lucht in dit geval op circa 9 m3 /h per persoon gesteld kan worden. 

Meestal zal de afvoer van waterdamp bepalend zijn voor de hoeveelheid toe te voeren 
buitenlucht. Er moet een berekening gemaakt worden van de hoeveelheid verdampend water 
per tijdseenheid. Voor een bassin is deze hoeveelheid afhankelijk van de temperatuur van het 
water, de dampspanning van de lucht boven het water en het wateroppervlak. 
De berekening van de noodzakelijke hoeveelheid ventilatielucht moet geschieden voor de 
zomersituatie, omdat dan de buitenlucht zelf al veel vocht bevat en nog maar weinig extra 
vocht kan opnemen. 

Auteur: R.P.G. Vissers -77- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 
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Warme contactvlakken: 
In het bijzonder voor natte zwemmers kunnen warme contactvlakken, zoals verwarmde 
perrons (vloerverwarming) en warmtebanken, de behaaglijkheid duidelijk verbeteren. 
Ook de opstelling waarbij de perrons door middel van stralingspanelen worden aangestraald 
en daardoor hun warmte naar boven door convectie afgeven is effectief; de zwemmer 
ondervindt dan de directe stralingswarmte van het stralingspaneel en van het warmgestraalde 
perron. 

5.3. Luchtbehandeling 
In de vorige paragraaf is beschreven welke waarden de verschillende grootheden dienen te 
hebben om een bepaalde mate van behaaglijkheid te creeeren. Vanuit deze gegevens kan een 
globaal plan voor de luchtbehandeling gemaakt worden. Maar eerst moet de benodigde 
hoeveelheid ventilatielucht berekend worden. De invoergegevens zijn als volgt (figuur 5.04): 

Zwemzaal: V = 32000 m3 (inhoud) 
Wedstrijdbad: A= 50 · 25 = 1250 m2 ( oppervlakte) 

ei =26°C ( temperatuur) 
R.V. = 100% (relatieve vochtigheid) 
⇒ x = 21,5 g/kg ( waterdampgehalte) 

Torenbad: A= 25 · 25 = 625 m2 

ei = 30°c 
R.V. = 100% 
⇒ x = 27,5 g/kg 

B innenklimaat: ei = 30°c 
R.V. =70% 
⇒ x = 18,5 g/kg 

B uitenklimaat: Su =25°C (zomersituatie) 
R.V. =60% 
⇒ x = 12 g/kg 

Het waterdampgehalte kan uit het Molier-h-x diagram bepaald worden (figuur 5.05). 

De dampproductie kan met de volgende formule bepaald worden ( cr is de coefficient 
betreffende de mate van beweging van het water [16]): 
w = A . a . ( Xhad - Xk lim aa/) 

W1 = (25x50) · 20 · (21,5-18,5) 
W2 = (25x25) · 20 · (27,5-18,5) 
w 

= 75 kg/h 
= 112,5 kg/h 
=187,5kg/h 

De benodigde ventilatie voor de afvoer van de waterdamp is dan: 

V = W = 187,5.10
3 

= 24_103 m3/h 
p · (Xhi -Xhu) 1,2 · (18,5-12) 

Dit is een ventilatievoud van n = 0,75 h-1. 

De benodigde ventilatie gebaseerd op het aantal mensen is: 
V = 9 · 4200 = 37,8.103 m3/h 
Dit is een ventilatievoud van n = 1, 18 h-1. 

Auteur: R.P.G. Vissers -79- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 
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Figuur 5.06: Luchtbehandeling in dwars- en langsdoorsnede 
I = luchtbehandelingsinstallatie (blauw = afvoer; rood= invoer en circulatie) 
i = invoer ventilatie ( over het volledig oppervlak van de tribune) 
a= afvoer ventilatie (aan de zijkant en onderkant van de tribune) 
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Uit deze berekeningen blijkt dat in de zomer, met een volledig bezette tribune, de hoeveelheid 
benodigde ventilatielucht gebaseerd wordt op het aantal mensen in de zwemzaal en niet op de 
afvoer van de waterdamp. 
De totaal benodigde ventilatie per uur is 3 7,8. 103 m3

. Als de ventilatielucht slechts op enkele 
plaatsen ingeblazen wordt, zal de luchtsnelheid erg hoog zijn, wat tot een onbehaaglijk gevoel 
kan leiden. 
Het is dus van belang de ventilatie gelijkmatig vanuit een groot oppervlakte in te blazen. Uit 
paragraaf 5.2. is gebleken dat vooral de zwemmers last hebben van een hoge luchtsnelheid, de 
(geklede) bezoekers kunnen hier beter tegen. De ventilatielucht wordt dan ook ter plaatse van 
de toeschouwers ingeblazen, dit gebeurt over het volledige oppervlak van de bezoekerstribune 
(figuur 5.06). 
De lucht wordt via ventilatiegaatjes in de poten van de stoelen langs de toeschouwers geleid. 
De luchttemperatuur en de luchtsnelheid is zodanig afgesteld dat dit behaaglijk is voor de 
toeschouwers. De lucht stijgt naar het dak, alwaar het via grote ventilatoren iets wordt 
opgewarmd en met grotere snelheid langs het dak wordt gevoerd (figuur 5.06). Dit verkleint 
de kans op condensatie en schimmelvorming op het binnenoppervlak van het dak. 
Als de lucht de sporterstribune, de zwembadperrons en het bassin bereikt, is de luchtsnelheid 
afgenomen. De lucht heeft dus ter plekke van de zwmmers een lage snelheid en een hoge 
temperatuur. Dit is comfortabel voor de zwemmers. 
De lucht wordt afgevoerd aan de zijkant en aan de onderkant van de tribune (figuur 5.06). 

5.4. Kopgevels 

In paragraaf 5.2. is naar voren gekomen dat een groot verschil tussen luchttemperatuur en 
stralingstemperatuur tot een onbehaaglijk klimaat leidt. In de praktijk is de toepassing van 
veel glas aan de gevel de belangrijkste oorzaak van een verlaging van de stralingstemperatuur. 
Hoewel er tijdens het ontwerpen rekening is gehouden met dit fenomeen, wordt in het 
ontwerp van de kopgevels toch glas toegepast (hoofdstuk 1 en 3). 
De verlaging van de stralingstemperatuur wordt gecompenseerd in de vorm van 
stralingspanelen aan de binnenzijde van de kopgevels en verwarmde perrons (figuur 5.07). 
Het toepassen van veel glas aan de gevel kan eveneens tot koudeval, een te hoge 
stralingstemperatuur in de zomer en verblinding leiden. 
De hoge stralingstemperatuur en kans op verblinding wordt tegengegaan door het toepassen 
van zonwering aan de achtergevel, die op het zuiden georienteerd is. 
De koudeval wordt tegengegaan door warme lucht langs de kopgevels omhoog te blazen 
(figuur 5.07). Hierdoor wordt eveneens condensatie op het glas voorkomen. 

Auteur: R.P.G. Vissers -81- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 
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Figuur 5.07: Straling / koudeval door glas aan de kopgevel 
1 =koudeval 
2 = warme ventilatielucht 
3 = stralingspanelen 
4 = verwarmde perrons 
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Vanuit bouwfysisch oogpunt gezien is het omgekeerd dak de beste optie. Deze zal dan oak 
toegepast warden. 
De constructieve laag is al in hoofdstuk 2 bepaald, dit is een 400 mm dikke laag van 
metselwerk met een boogjesvorm (figuur 5.07). Voor de isolerende laag wordt voor het 
materiaal schuimglas gekozen. 
Schuimglas is waterdicht en dampdicht, dit is een belangrijke reden waarom schuimglas veel 
wordt toegepast in zwembaden. Het schuimglas heeft dus zowel een isolerende als een 
dampremmende werking. V erder is schuimglas een duurzaam materiaal en goed in staat 
drukspanningen op te nemen. Dit is van belang omdat de isolatielaag aan de buitenkant ligt 
(omgekeerd dak) en kwetsbaar is. Verder kan het schuimglas op maat gezaagd warden en is 
het goed aan te brengen op de onderliggende constructie. De warmtegeleidingscoefficient 11, is 
0,04 W/mK, dat betekent dat het een goede isolator is. De afwerking van het dak gebeurt in de 
vorm van houten regels en betimmering met daarboven zink. Deze afwerking heeft vooral een 
esthetische waarde. 

De eis is dat de RV aan het binnenoppervlak van het dak kleiner is dan 85 %. De 
binnentemperatuur is 30° C en de RV is 70 %. Het waterdampgehalte binnen is dan 18,5 g/kg 
(figuur 5.05). Met een constant dampgehalte zal de RV 85 % zijn bij een temperatuur van 
26° C. Met andere woorden, de RV aan de binnenzijde van het dak zal 85 % zijn bij een 
oppervlaktetemperatuur van 26° C. De wintersituatie zal maatgevend zijn (grootste verschil 
tussen binnen- en buitentemperatuur), met een buitentemperatuur van -10° C. 
Er wordt uitgegaan van een stationaire toestand, dat wil zeggen een constante warmtestroom: 

!J.0 4 2 
q = - = - = 30 77 W/m 

R 0,13 ' 

( q = warmtestroom, .68 = temperatuurverschil, R = overdrachtsweerstand 
binnenl ucht/constructie) 
De warmteweerstand lucht op lucht is dan: 

!J.0 40 ,., 2 
R,a,aa1 = - = --= l,.J0 m K/W 

q 30,77 
De warmteweerstand van de constructie wordt verkregen door de overdrachtsweerstanden 
hier van af te trekken: 
Re= 1,30- 0,13 -0,04 = 1,13 m2K/W 

Het dak zal schade oplopen bij een (constrctie)warmteweerstand lager dan 1,13 m2K/W. 
Het dak moet vanwege de thermische isolatie zowiezo een warmteweerstand hebben die 
hoger is dan 2,50 m2K/W. Het dak zal geen schade oplopen ten gevolge van een te hoge 
vochtigheid. 

Als het schuimglas een dikte heeft van 100 mm dan is de warmteweerstand van de 
constructie: 
Schuimglas: R = d/11, = 0,10/0,04 = 2,50 m2K/W 
Metselwerk: R = d/11, = 0,40/1,00 = 0,40 m2K/W 
Re = 2,50 + 0,40 = 2,90 m2K/W > 2,50 
Het dak voldoet aan de gestelde randvoorwaarden met een metselwerklaag van 400 mm en 
een isolatielaag ( schuimglas) van 100 mm. 

Auteur: R.P.G. Vissers -85- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 
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Figuur 5.10: Tweebladige dakconstructie 

Auteur: R.P.G. Vissers -86- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 
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5.5.2. lntegratie 
In hoofdstuk 2 is de doorsnede van het dak op puur constructieve granden bepaald. Daarop 
volgend is in de vorige paragraaf de opbouw van het dak vanuit de bouwfysica bepaald. 
V anuit de andere bouwdisciplines is het echter goed mogelijk dat een andere doorsnede en 
opbouw van het dak de meest ideale optie is. 
Zo is een vlakke plaatvorm als dakconstructie vanuit de uitvoeringskant gezien een goede 
keuze. De wapening is gemakkelijk aan te brengen en de vervaardiging is minder 
ingewikkeld, wat tot een betere maatvoering en kwaliteitsbeheersing leidt. 
Vanuit esthetisch oogpunt gezien is het een logische keuze aan zowel de binnen- als de 
buitenzijde van het dak metselwerk toe te passen. Het laat zo aan beide zijden heel duidelijk 
de constructie zien en het materiaal metselwerk leent zich daar ook voor. 
De twee genoemde vormen warden gecombineerd in een tweebladige dakconstructie (figuur 
5.10), de zo ontstane spouw is bouwfysisch gezien een pluspunt. Als de twee gemetselde 
lagen los van elkaar staan ( afgezien van enkele spouwankers) dan moeten beide lagen een 
behoorlijke dikte hebben om ervoor zorg te dragen dat het dak sterk en stijf is. Willen de 
beide lagen dezelfde buigstijfheid (EI) hebben als de boogjesdoorsnede dan zal de dikte van 
beide lagen circa 1,5 meter zijn! 
Dit is op te lossen door de bladen op een aantal plaatsen te koppelen. Naast het feit dater in 
de koppeling behoorlijke schuif- en trekkrachten kunnen ontstaan, zal hier ook een koudebrug 
ontstaan, wat tot condensatie op het oppervlak kan leiden. De tweebladige dakconstructie 
vervalt vanwege de genoemde nadelen als optie. 

De boogjesdoorsnede is een goede optie vanwege zijn uitstekende constructieve 
eigenschappen en een laag materiaalverbruik. De nadelen van deze variant liggen 
voomamelijk op het uitvoeringstechnische vlak (aanbrengen wapening en vervaardiging). 
Deze wegen echter niet op tegen de betere hanteerbaarheid op de bouwplaats (lager gewicht). 
De boogjesdoorsnede wordt dan ook verkozen boven andere varianten. 

5.6. Resume bouwfysica 
Een behaaglijk binnenklimaat in de zwemzaal is moeilijk te beheersen vanwege de vele 
soorten gebruikers (zwemmers, personeel en toeschouwers), het grate aantal aanwezige 
mensen en de grate waterappervlakken. De luchtbehandeling wordt gebaseerd op de 
zomersituatie met een volledig bezette tribune, hier is de belasting het graotst. De ingeblazen 
lucht wordt afgesteld op de behoefte van de toeschouwers. De lucht wordt via ventilatoren 
aan het dak iets opgewarmd en langs het dak geleid. Dit verlaagt de kans op condensatie aan 
de binnenzijde van het dak. De lucht is in snelheid afgenomen ter plekke van de zwemmers 
zodat geen onbehaaglijk gevoel ontstaat. 
De stralingsasymmetrie door de toepassing van veel glas in de kopgevels wordt 
gecompenseerd door het gebruik van stralingspanelen en verwarmde perrons. Met behulp van 
zonwering aan de achtergevel (zuidzijde) wordt een te hoge stralingstemperatuur in de zomer 
en kans op verblinding tegengegaan. Door warme lucht langs het glas omhoog te blazen zal er 
geen condensatie op het glas ontstaan en zal de koudeval beperkt blijven. 
Het dak heeft de volgende opbouw: 400 mm metselwerk, 100 mm schuimglas en uiteindelijk 
houten regels met daarboven zink. Het schuimglas heeft een isolerende en een 
waterdampremmende functie. 

Auteur: R.P.G. Vissers -87- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 
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Figuur 6.0 I: Vooraanzicht ondersteuningsconstructie boog tijdens bouwfase 

5 meter 

9,2 meter 

Figuur 6.02: Zijaanzicht ondersteuningsconstructie boog tijdens bouwfase 

Auteur: R.P.G. Vissers -88- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 
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HOOFDSTUK 6: UITVOERING 
De uitvoering van de dakconstructie is een specifiek probleem. Er warden in dit hoofdstuk twee verschillende 
bouwmethoden besproken en met elkaar vergeleken. Verder wordt de aanluiting van het dak met de 
tribunespanten behandeld. 

6.1. Uitvoering dak 
In de voorgaande hoofdstukken is de dakconstructie zodanig ontworpen en gedimensioneerd 
dat constructief gezien een overspanning van 85 meter mogelijk is met een gemetelde 
boogconstructie. Nu is het nog de vraag of dit uitvoeringstechnisch mogelijk is. 
Er worden in dit hoofdstuk twee verschillende bouwmethoden met elkaar vergeleken en de 
beste variant wordt verder besproken. Deze twee bouwmethoden zijn het in situ metselen van 
de boog (traditionele uitvoering) en het gebruik van geprefabriceerde gemetselde elementen. 
De voor- en nadelen van beide bouwmethoden zijn in de volgende tabel tegen elkaar uitgezet: 

PREFABRICAGE IN SITU 
Weersonafhankelijke productie Weersafhankelijke productie 
Constante kwaliteit en maatvoering Variaties in kwaliteit en maatvoering 
Zware kraan nodig Geen zware kraan nodig 
Kortere werktijd op de bouwplaats Langere werktijd op de bouwplaats 
Betere arbeidsomstandigheden Minder goede arbeidsomstandigheden 
Hoge producteigenschappen Lagere producteigenschappen 
Z waar transport Minder zwaar transport 
Onnatuurlijk voegenverloop Natuurlijk voegenverloop 

De belangrijkste voordelen van prefabricage zijn de constante kwaliteit en de hoge 
producteigenschappen. In de berekening is uitgegaan van een hoge kwaliteit metselwerk, dit 
is met de traditionele uitvoering gewoonweg niet realiseerbaar. Orn het dak toch in 
metselwerk uit te kunnen voeren, zoals het is berekend, wordt er gekozen voor het uitvoeren 
in geprefabriceerde elementen. 

Prefabricage 
De dakconstructie is opgebouwd uit een aantal elementen. Deze elementen worden in een 
fabriek, of in een geconditioneerde werkplaats op het bouwterrein, vervaardigd. In de fabriek 
worden een aantal mallen (van hout) gemaakt, waarop de dakelementen gemetseld kunnen 
worden. Deze mallen zijn meerdere keren te gebruiken. 
De vervaardiging van de elementen gebeurt in een geconditioneerde omgeving, waardoor het 
metselwerk een hoge, constante kwaliteit heeft. Er worden hoge producteigenschappen 
bereikt in de zin van sterkte, uiterlijk en duurzaamheid. Daarnaast is er sprake van een goede 
beheersing van maatvoering en vorm. 
De dakelementen worden naar het bouwterrein getransporteerd, alwaar ze met behulp van een 
bouwkraan op de juiste positie worden gemonteerd. De grootte van de elementen is 
afhankelijk van het hijsvermogen van de bouwkraan en de hanteerbaarheid van de elementen 
op het bouwterrein. 
Het oppervlak van de dwarsdoorsnede van ccn boogje is 2,825 m2 (hoofdstuk 2). Als het 
element uit een boogje bestaat en een lengte heeft van twee meter, dan is het gewicht van zo'n 
element 11.300 kg. Een G.C.I. kraan heeft, met een draaicirkel van 6,0 meter een 
draagvermogen van 14.545 kg (zie bijlage) en is dus in staat een dergelijk element te 
verplaatsen. 
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wapening 

onderstew1ingsconstructie 

Figuur 6.03: Koppelen dakelemaiten 

Figuur 6.04: Werklijnen krachten vanuit dak en spantbenen 
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De elementen worden geplaatst op een ondersteuningsconstructie (figuur 6.01 en 6.02). Deze 
constructie loopt op een rails over de al aanwezige tribunespanten. De dakconstructie wordt 
zo boogje voor boogje opgebouwd. Als de elementen over de gehele overspanning geplaatst 
zijn en de elementen op spanning worden gezet, zal het bovenste gedeelte van de 
ondersteuningsconstructie iets zakken (hydraulische pompen). Hierdoor kan de ondersteuning 
vijf meter over de rails verplaatsen en kan de volgende boog gemaakt worden. 

De elementen moeten onderling natuurlijk nog gekoppeld worden. Dit gebeurt met 
wapeningsstaven die tijdens de vervaardiging van het element meegestort/gemetseld worden. 
Het element is opgebouwd uit twee lagen bakstenen die in langsrichting onderling in goed 
verband zijn gemetseld. Tussen deze lagen bevindt zich een laag mortel/beton alwaar de 
wapening geplaatst kan worden (figuur 6.03). De elementen moeten onderling gekoppeld 
worden evenals de volledige boogconstructies (met breedte van vijf meter) met elkaar 
gekoppeld worden. 
Nu is het natuurlijk zo dat de boogconstructie zal gaan vervormen als de ondersteunings
constructie weg wordt gehaald. Als de volgende boogconstructie wordt gemaakt zal deze niet 
op dezelfde hoogte liggen als de daarvoor gemaakte boogconstructie, dit zal problemen 
opleveren met het koppelen van beide constructies. 
Dit kan opgelost worden door de toepassing van drukdozen. Deze drukdozen worden 
bijvoorbeeld geplaatst bij de aansluiting van het dak met de tribunespanten. Door vloeibaar 
beton onder hoge druk in deze drukdozen te spuiten zal de boogconstructie onder spanning 
komen te staan. Dit gebeurt zodanig dat de boogconstructie de vervorming krijgt ten gevolge 
van het eigen gewicht. De beide boogconstructies liggen nu op dezelfde hoogte en de 
sparingen ter plaatse van de wapening kan opgevuld worden met gietmortel. 

Een andere manier om geprefabriceerde elementen op de bouwplaats te positioneren is het 
toepassen van voorspanning. Zoals gebruikelijk is in de bruggenbouw worden de elementen 
aan elkaar gekoppeld met behulp van voorspanning en wordt er vanaf twee kanten naar elkaar 
toegewerkt totdat een volledige boog ontstaat. De benodigde voorspanning in de elementen 
om deze vrije overspanning te kunnen bewerkstelligen is waarschijnlijk zo groot dat dit reeel 
niet haalbaar is. 

6.2. Aansluiting dak op tribunespanten 
De grote krachten vanuit dakconstructie moeten overgebracht worden op de tribunespanten. 
De tribunespanten staan 10 meter hart op hart en hebben een afmeting van 1500 x 600 mm. 
De krachten vanuit het dak kunnen via een zware betonnen balk de tribunespanten ingeleid 
worden. Hierbij is het van belang dat de werklijnen van de normaalkrachten in de spantbenen 
en de werklijn van de kracht vanuit het dak elkaar snijden (figuur 6.04). Zo wordt een 
wringend moment in het knooppunt van beide spantbenen voorkomen. 

De betonnen balk zal loodrecht op de aansluiting van het dak gemaakt worden. De 
dakelementen kunnen zo eenvoudig op de balk geplaatst worden. De breedte van de balk is 
gelijk aan de hoogte van het dak, oftwel 2,30 meter. Voor de hoogte van de balk wordt 1,25 
meter aangehouden. Dit is een achtste van de overspanning. Deze grote afmetingen van de 
balk komen voort uit de grote belastingen vanuit het dak, die niet centrisch aangrijpt op de 
balk (figuur 6.05). De balk wordt naast een behoorlijk groot moment, lokaal belast op torsie. 
Daamaast is het van belang dat de betonnen balk niet teveel vervormt, deze vervormingen 
kunnen ongewenste scheurvorming in de gemetselde dakconstructie veroorzaken. 
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Figuur 6.05: Randbalk wordt op torsie belast 
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Het toepassen van een gemetselde boogconstructie op het ontwerp van een zwembadcomplex December 1999 

6.3. Resume uitvoering 
Het dak is opgebouwd uit geprefabriceerde elementen. Er is voor deze bouwmethode gekozen 
vanwege de hoge producteigenschappen, de korte werktijd op de bouwplaats en de constante 
kwaliteit. De elementen worden in een fabriek vervaardigt en worden na transport met behulp 
van een bouwkraan op een ondersteuningsconstructie geplaatst. De elementen worden 
onderling met wapening gekoppeld en door toepassing van drukdozen op spanning gezet. 
Daarna kunnen de onderlinge boogconstructies gekoppeld warden (met wapening). 
De ondersteuningsconstructie wordt vijf meter verreden en de volgende boogconstructie kan 
weer gemonteerd warden. 

De krachten vanuit het dak worden via een betonnen balk de tribunespanten ingeleidt. De 
werklijnen van de normaalkrachten van dak en spantbenen snijden elkaar, zodat geen 
wringend moment ontstaat in de tribunespanten. Dit voorkomt problemen bij de inleiding van 
de kracht vanuit het dak in de spantbenen, en verkleint zodoende de afmetingen van de 
spantbenen. Deze blijven een afmeting hebben van 1500 x 600 mm. 
Hoewel er vele mogelijkheden zijn om de betonnen balk vorm te geven (bijvoorbeeld 
eenzelfde vorm als doorsnede dak), wordt deze uitgevoerd als een rechthoekige balk. De balk 
wordt op buiging, torsie en afschuiving belast. Daamaast moet de balk voldoende stijf zijn 
zodat geen scheurvorming optreedt in het dak nabij de aansluiting. 
De betonnen balk heeft een afmeting van 2300 x 1250 mm en een overspanning van 10 meter. 
De hoogte van de balk is een achtste van de overspanning. 
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HOOFDSTUK 7: CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

7. 1. Conclusies 
Het doel van het afstudeerproject was het toepassen van een gemetselde boogconstructie op 
het ontwerp van een zwembadcomplex. Dit is uitgewerkt voor verschillende bouwdisciplines, 
hoewel de nadruk lag op de contructieve discipline. De belangrijkste conclusie uit dit 
onderzoek is als volgt: 
De gemetselde boogconstructie kan toegepast warden op het ontwerp en haalt een 
overspanning van 85 meter. 

Het dak bestaat uit geprefabriceerde elementen die in een geconditioneerde omgeving 
vervaardigd warden. Hierdoor ontstaan gemetselde elementen met hoge product
eigenschappen wat betreft stekte, uiterlijk en duurzaamheid. De elementen warden met behulp 
van een bouwkraan op de juiste positie gemonteerd. 

Volgens de constructieve berekeningen is het mogelijk de boogconstructie ongewapend uit te 
voeren. De boogconstructie wordt echter toch gewapenend en wel hierom: 
• de effecten ten gevolge van krimp, kruip en thermische vervorming zijn niet onderzocht 

en warden door de toepassing van wapening verkleind 
• de scheuropeningen in de gemetselde dakconstructie warden beperkt en er ontstaat een 

fijner scheurpatroon 
• de dakelementen worden met behulp van wapening aan elkaar gekoppeld 

7.2. Aanbevelingen 

• Stabiliteit van een verend ondersteunde, asymmetrische boog 
De toepassing van metselwerk als constructiemateriaal heeft vaak een boogvorm als 
gevolg. Er is weinig theorie voor handen wat betreft de stabiliteit van verend ondersteunde 
en asymmetrische bogen. Wil men het materiaal metselwerk weer veelvuldig toepassen 
als constructiemateriaal dan moeten dergelijke bogen exact berekend kunnen worden. Er 
moet dus verder onderzoek verricht warden wat betreft dit probleem. 

• Spanning-rek diagrammen en programmering 
De rekenregels en grafieken die opgesteld zijn voor een gemetselde doorsnede gelden 
voor een bilineair verband tussen de spanning en de rek. Dit wordt ook in de Nederlandse 
voorschriften aangehouden. De Eurocode daarentegen, geeft een lineair-parabolisch 
verband tussen de spanning en de rek. 
Het programma (in Excel) kan uitgebreid worden met een ander verband tussen spanning 
en rek. 

• Behaaglijkheid in zwembaden 
De behaaglijkheid in zwembaden is nog steeds een groot probleem, vanwege de grate 
diversiteit aan gebruikers. Dit houdt in dat er nog verder onderzoek dient plaats te vinden 
om een optimaal klimaat voor alle gebruikers te realiseren. 
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BIJLAGE A: KETTINGLIJN 

A. 1. Afleiding functie kettinglijn 

Tussen twee punten A (-p,0) en B ( +p,0) staat een boog met doorsnede A waarin uitsluitend 
druk werkt. De soortelijke massa is m, de versnelling van de zwaartekracht g en de lengte van 
de boog is 2 -I . 

y 

~ 
\ / L L\ 

II \\ 

i; \1 
'.\ 

II 'I 1, 

\\ Ali 11B 
X 

-p 0 +p 

Figuur A I: boogconstructie 

Op een oneindig klein losgesneden stukje ds (s gemeten vanuit top T) werkt het eigen gewicht 
m-g-A-ds en twee drukkrachten Fen F+dF. 

Uit het horizontale evenwicht volgt dat de horizontale componenten van Fen F+dF even 
groot zijn (H is constant in de hele boog); het evenwicht in verticale richting geeft: 
V + dV - V - m · g ·A· ds = 0 ⇒ dV = m · g ·A· ds 

dV ds 
⇒ -=m·g·A·-

dx dx 

ds = ,/(dx)
2 + (dy)' ⇒: = J1 +(: )' 

dV rrd )2 

⇒ dx =m·g·A·f +li) 
dy V dy - = -- ⇒ V = -H ·- (His constant) 
dx H dx 

dV d 2 y 
⇒ -=-H·--

dx dx 2 

Dit is een differentiaalvergelijking 
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Noem 
dy 

---=a en -=u 
m·g·A dx 

-H du ~ 
⇒a·-=\ll+u-

dx 

f du r;--::;-
⇒ x = a • ~ = a -In( u + \I I + u - ) + C 

\I 1 + u-

Randvoorwaarde: 

x = 0 ⇒ dy ( = u) = 0 
dx 

⇒ C=O 

X -x 

ea-ea X 
u =---=(def) =sinh-

2 a 

dy 
en u=-

dx 

dy = sinh x -dx 
a 

y= fsinhx ·dx=a-cosh~+C 
a a 

X -H 
y =a•cosh-+C waarin a=---

a m·g·A 

H 
Door de x-as zo te verschuiven dat: x = ---- voor y = 0 

m·g·A 

geldt: k = a-cosh~I 

De vorm van de boog wordt dus weergegeven door een hyperbolische functie; de overal 
gelijke horizontale component H van de drukkracht op een dwarsdoorsnede is nu nog de enige 
onbekende. 

ds = ,j(dx)
1 

+(dy)
1 = J1 +(: )' -dx 

dus de booglengte gemeten vanuit de top is gelijk aan: 

s= J✓1+(:r dx 

h X dy I 'nh X 'nh X y =a. cos - ⇒ - = - . a. SI - = Sl - ⇒ 

· a dx a a a (
dy)

2 
_ 'nh2 X - -Sl -

dx a 

⇒ I + (: r = I + sinh' > cosh 
2 ~ 
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hieruit vo lgt: Is = a · sinh ~ I 
s2 = y2 -a2 
Voor de drukkracht F geldt: 

F = ✓V 2 +H 2 

dV = m · g ·A· ds ⇒ V = m · g ·A· s 

H 
---=a 
m·g·A 

⇒ H=m·g·A·a 

F=m·g·A· ✓a 2 +s 2 

F =-m·g·A· y 

December I 999 

Voor x = p geldt s = l =a· sinh p waaruit ate berekenen is door te stellen: 
a 

p p . sinh q l 
-=q ⇒ l=-·Sinhq ⇒ --=
a q q p 

l en p zijn bekend dus kan men proberenderwijs met behulp van tabellen een bijbehorende 
waarde voor q zoeken. Daarna is a en dus ook H bekend. 

A.2. Functies kettinglijnen behorende bij het ontwerp 
Deze kettinlijn beginnen allen in het punt A (0,0) en eindigen in het punt B (85,24). De top 
(hoogste punt) van kettinlijn 1 bevindt zich op 45 meter afstand vanaf punt A, de top van 
kettinglijn 2 op 50 meter, de top van kettinglijn 3 op 55 meter, etcetera. 

Kettinglijn 1: -18, 73 · cosh( 
45 

- x) + 104,3 7 
18,73 

Kettinglijn 2: -34,21 · cosh(
5
0-x) + 77,73 

34,21 

Kettinglijn 3: - 50,25 · cosh( 
55

- x) + 83,48 
50,25 

Kettinglijn 4: - 66,98 · cosh( 
60 

- x) + 95, 70 
66,98 

Kettinglijn 5: - 84,12 · cosh( 
65 

- x) + 110,51 
84,12 

Kettinglijn 6: -101,50-cosh( 
70-x) + 126,61 
101,50 

Kettinglijn 7: -119,03-cosh(
75

-x)+143,45 
119,03 
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Kettinglijn 8: -136,66-cosh( 
80

- x) + 160,76 
136,66 

Kettinglijn 9: -154,36-cosh( 
85

-x) + 178,36 
154,36 
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BIJLAGE B: BELASTINGEN OP HET DAK 

B. 1. Knoopcoordinaten en staaftopologie 

De boog is geschematiseerd tot 85 staven. Staaf 1 begint in knoop 1 (punt A) en eindigt in 
knoop 2. De 86 knopen hebben de volgende coordinaten: 

KNOOPNR. X-COORD. Z-COORD. KNOOPNR. X-COORD. Z-COORD. 
1 0,00 0,0000 45 44,00 26,7999 
2 1,00 1,0099 46 45,00 27,0334 
3 2,00 1,9987 47 46,00 27,2516 
4 3,00 2,9666 48 47,00 27,4545 
5 4,00 3,9138 49 48,00 27,6422 
6 5,00 4,8405 50 49,00 27,8148 
7 6,00 5,7470 51 50,00 27,9722 

8 7,00 6,6335 52 51,00 28,1145 
9 8,00 7,5001 53 52,00 28,2417 

10 9,00 8,3471 54 53,00 28,3540 
11 10,00 9,1745 55 54,00 28,4512 
12 11,00 9,9827 56 55,00 28,5334 

13 12,00 10,7718 57 56,00 28,6006 
14 13,00 11,5419 58 57,00 28,6529 

15 14,00 12,2933 59 58,00 28,6902 

16 15,00 13,0261 60 59,00 28,7126 
17 16,00 13,7405 61 60,00 28,7201 
18 17,00 14,4366 62 61,00 28,7126 

19 18,00 15,1145 63 62,00 28,6902 

20 19,00 15,7746 64 63,00 28,6529 
21 20,00 16,4168 65 64,00 28,6006 
22 21,00 17,0413 66 65,00 28,5334 

23 22,00 17,6483 67 66,00 28,4512 
24 23,00 18,2379 68 67,00 28,3540 

25 24,00 18,8102 69 68,00 28,2417 
26 25,00 19,3654 70 69,00 28,1145 

27 26,00 19,9036 71 70,00 27,9722 
28 27,00 20,4249 72 71,00 27,8148 
29 28,00 20,9294 73 72,00 27,6422 
30 29,00 21,4172 74 73,00 27,4545 
31 30,00 21,8885 75 74,00 27,2516 
32 31,00 22,3433 76 75,00 27,0334 
33 32,00 22,7818 77 76,00 26,7999 
34 33,00 23,2040 78 77,00 26,5511 
35 34,00 23,6100 79 78,00 26,2868 
36 35,00 24,0000 80 79,00 26,0071 
37 36,00 24,3740 81 80,00 25,7118 
38 37,00 24,7321 82 81,00 25,4009 

39 38,00 25,0744 83 82,00 25,0744 
40 39,00 25,4009 84 83,00 24,7321 
41 40,00 25,7118 85 84,00 24,3740 
42 41,00 26,0071 86 85,00 24,0000 
43 42,00 26,2868 
44 43,00 26,5511 
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In de volgende tabel staat aangegeven, de hoek (in graden) van de betreffende staaf met het 
horizontale vlak ( dit is voor het bepalen van de belastingen van belang). 

STAAFNR . HOEK STAAFNR HOEK 
1 45,28 47 11,47 

2 44,68 48 10,63 

3 44,07 49 9,79 

4 43,45 50 8,95 

5 42,82 51 8,10 

6 42,19 52 7,25 

7 41,56 53 6,40 

8 40,91 54 5,55 

9 40,26 55 4,70 

10 39,61 56 3,85 

11 38,94 57 2,99 

12 38,28 58 2,14 

13 37,60 59 1,28 

14 36,92 60 0,43 

15 36,23 61 -0,43 

16 35,54 62 -1,28 

17 34,84 63 -2,14 

18 34,14 64 -2,99 

19 33,43 65 -3,85 

20 32,71 66 -4,70 

21 31,99 67 -5,55 

22 31,26 68 -6,40 

23 30,52 69 -7,25 

24 29,78 70 -8,10 

25 29,04 71 -8,95 

26 28,29 72 -9,79 

27 27,53 73 -10,63 

28 26,77 74 -11,47 

29 26,00 75 -12,31 

30 25,23 76 -13,14 

31 24,46 77 -13,97 

32 23,68 78 -14,80 

33 22,89 79 -15,63 

34 22,10 80 -16,45 

35 21,31 81 -17,27 

36 20,51 82 -18,08 

37 19,70 83 -18,90 

38 18,90 84 -19,70 

39 18,08 85 -20,51 

40 17,27 
41 16,45 

42 15,63 

43 14,80 

44 13,97 

45 13,14 

46 12,31 
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B.2. Permanente belasting 
Het eigen gewicht van de constructie, met de boogdoorsnede uit paragraaf 2.3, is een 
gelijkmatig verdeelde belasting: 
qe.g. = p · Adrsn = -20 · 5,65 = -113 kN/m'. 

De belasting van de isolatie, dakbedekking en de installaties is: 
qinst. = -0,75 · 10 = -7,50 kN/m' 

De permanente belasting is: 
BG 1: qp.b. = -113 - 7,50 = -120,50 kN/m' 

B.3. Veranderlijke belasting 

B.3.1. Sneeuwbelasting 
Sneeuwbelasting volgens NEN 6702; Belastingen en vervormingen [7]. 

Prep= Ci · Psn;rep 

Psn;rep = -0, 7 kN/m2 

De factor Ci is (figuur B.01): 

* 15°<a<30° 

* 30° <a< 60° 

* a 2::: 60° 

De sneeuwbelasting is dus afhankelijk van de hoek (t.o.v. het horizontale vlak) van de staaf. 
De hoek van staaf 1 is: 45,28°; C1 = 0,393, C2 = 0,589. 
Dit geeft een sneeuwbelasting van respectievelijk: 
q -1 = 0 393 · -0 70 · 10 = -2 75 kN/m' sn, , , , 

q5n;r = 0,589 · -0,70 · 10 = -4,12 kN/m' 
De sneeuwbelasting is op te delen in twee belastinggevallen: 
BG 2: sneeuw (C 1 links) 
BG 3: sneeuw (C 1 rechts) 

B.3.2. Windbelasting 
Windbelasting volgens NEN 6702: Belastingen en vervormingen [7]. 

Prep = cdim · Cindex · Ceq · $1 · Pw 

cdim = 0,85 (h = 37 m, b = 85 m) 
Cpi = 0,30 (overdruk) of-0,30 (onderdruk) 

Auteur: R.P.G. Yissers -83- Technische Universiteit Eindhoven, 8CO 
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Cpe = zie figuur 
Cnctex = Cpi + Cpe 
Ceq = 1,00 
~I= 1,00 
Pw = 1,32 kN/m2 (h = 3 7 m, b = 85 m, gebied II, onbebouwd) 

Voor staaf 1 (hoek 45,28°) geeft dat de volgende belastingen (wind van links): 
Pwnd;l = 0,85 · (-0,30 - 0,706) · 1,00 · 1,00 · 1,32 = -1,126 kN/m2 (onderdruk) 
qwnd;I = 1,126 · 10,00 = -11,26 kN/m2 

Pwnd;I = 0,85 · (0,30 - 0,706) · 1,00 · 1,00 · 1,32 = -0,454 kN/m2 (overdruk) 
qwnd;l = 0,454 · 10,00 = -4,54 kN/m2 

December 1999 

De belastingen staan loodrecht op de staven, een negatieve waarde is een naar de staaf toe 
gerichte belasting ( druk), een positieve waarde is een van de staaf af gerichte belasting 
(zuiging). 
De windbelasting is op te delen in 6 belastinggevallen: 
BG 4: Wind van links, overdruk, negatief (Cpe is negatief als 25° <a< 40°) 
BG 5: Wind van links, overdruk, positief (Cpe is positief als 25° <a< 40°) 
BG 6: Wind van links, onderdruk, negatief 
BG 7: Wind van links, onderdruk, positief 
BG 8: Wind van rechts, overdruk 
BG 9: Wind van rechts, onderdruk 

Uit deze belastingsgevallen kunnen de volgende belastingscombinaties opgesteld warden: 
Uiterste grenstoestand: 
BC 1: 1,35-BGl 
BC 21: 1,20-BGl + 1,50-BG 2 
BC 3: 1,20-BGl + 1,50-BG 3 
BC 4: 1,20-BGl + 1,50-BG 4 
BC 5: 1,20-BGl + 1,50-BG 5 
BC 6: 1,20-BGl + 1,50-BG 6 
BC 7: 1,20-BGl + 1,50-BG 7 
BC 8: 1,20-BGl + 1,50-BG 8 
BC 9: 1,20-BGl + 1,50-BG 9 

Bruikbaarheidsgrenstoestand: 
BC 18: 1,00 · BGl + 1,00 · BG 2 
BC 19: 1,00 · BGl + 1,00 · BG 3 
BC 20: 1,00 · BGl + 1,00 · BG4 
BC 21: 1,00 · BGl + 1,00 · BG 5 

Auteur: R.P.G. Vissers -84-

BC 10: 0,90-BGl + 1,50-BG 2 
BC 11: 0,90-BGl + 1,50-BG 3 
BC 12: 0,90-BGl + 1,50-BG 4 
BC 13: 0,90-BGl + 1,50-BG 5 
BC 14: 0,90-BGl + 1,50-BG 6 
BC 15: 0,90-BGl + 1,50-BG 7 
BC 16: 0,90-BGl + 1,50-BG 8 
BC 17: 0,90-BG 1 + 1,50-BG 9 

BC 22: 1,00 · BGl + 1,00 · BG 6 
BC 23: 1,00 · BGl + 1,00 · BG 7 
BC 24: 1,00 · BGl + 1,00 · BG 8 
BC 25: 1,00 · BGl + 1,00 · BG 9 
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Belastingen: 

STAAFNR. BG 1 BG2 BG3 BG4 BG 5 BG6 BG 7 BG 8 BG9 
1 -120,50 -2,75 -4,12 -4,54 -4,54 -11,26 -11,26 7,84 1,12 
2 -120,50 -2,86 -4,29 -4,41 -4,4 I -11, 13 -11, 13 7,84 1,12 
3 -120,50 -2,97 -4,46 -4,27 -4,27 -10,99 -10,99 7,84 1,12 
4 -120,50 -3,09 -4,63 -4, 13 -4,13 -10,85 -10,85 7,84 I, 12 
5 -120,50 -3,21 -4,81 -3,99 -3,99 -10, 71 -10,71 7,84 1, 12 
6 -120,50 -3,32 -4,99 -3,85 -3,85 -10,57 -10,57 7,84 1, 12 
7 -120,50 -3,44 -5, 16 -3,71 -3,71 -10,43 -10,43 7,84 1,12 
8 -120,50 -3,56 -5,34 -3,56 -3,56 -10,28 -10,28 7,84 I, 12 
9 -120,50 -3,68 -5,53 -3,42 -3,42 -10,14 -10,14 7,84 1,12 

10 -120,50 -3,81 -5,71 9,05 -3,27 2,33 -9,99 7,84 I, 12 
11 -120,50 -3,93 -5,90 9,20 -3, 12 2,48 -9,84 7,84 I, 12 
12 -120,50 -4,05 -6,08 9,35 -2,97 2,63 -9,69 7,84 1,12 
13 -120,50 -4,18 -6,27 9,50 -2,82 2,78 -9,54 7,84 I, 12 
14 -120,50 -4,31 -6,46 9,65 -2,67 2,93 -9,39 7,84 1,12 
15 -120,50 -4,44 -6,65 9,80 -2,52 3,08 -9,24 7,84 I, 12 
16 -120,50 -4,57 -6,85 9,96 -2,36 3,24 -9,08 7,84 1, 12 
17 -120,50 -4,70 -7,04 10,12 -2,20 3,40 -8,92 7,84 I, 12 
18 -120,50 -4,83 -7,24 10,27 -2,05 3,55 -8,77 7,84 1,12 
19 -120,50 -4,96 -7,44 10,43 -1,89 3,71 -8,61 7,84 1,12 
20 -120,50 -5,09 -7,64 10,59 -1,73 3,87 -8,45 7,84 1, 12 

21 -120,50 -5,23 -7,84 10,76 -1,56 4,04 -8,28 7,84 1,12 
22 -120,50 -5,37 -8,05 10,92 -1,40 4,20 -8,12 7,84 1,12 
23 -120,50 -5,50 -8,25 11,08 -1,24 4,36 -7,96 7,84 1,12 
24 -120,50 -5,60 -8,36 11,20 -1,07 4,48 -7,79 7,88 1, 16 
25 -120,50 -5,60 -8,22 11,20 -0,90 4,48 -7,62 8,00 1,28 
26 -120,50 -5,60 -8,08 11,20 -0,74 4,48 -7,46 8,13 1,41 
27 -120,50 -5,60 -7,94 11,20 -0,57 4,48 -7,29 8,25 1,53 
28 -120,50 -5,60 -7,80 11,20 -0,40 4,48 -7, 12 8,38 1,66 
29 -120,50 -5,60 -7,65 11,20 -0,22 4,48 -6,94 8,51 1,79 
30 -120,50 -5,60 -7,51 11,20 -0,05 4,48 -6,77 8,64 1,92 
31 -120,50 -5,60 -7,37 11,20 11,20 4,48 4,48 8,77 2,05 
32 -120,50 -5,60 -7,22 11,20 11,20 4,48 4,48 8,90 2,18 
,.,,., 
.).) -120,50 -5,60 -7,07 11,20 11,20 4,48 4,48 9,03 2,31 
34 -120,50 -5,60 -6,92 11,20 11,20 4,48 4,48 9,17 2,45 

35 -120,50 -5,60 -6,78 11,20 11,20 4,48 4,48 9,30 2,58 
36 -120,50 -5,60 -6,63 11,20 11,20 4,48 4,48 9,43 2,71 
37 -120,50 -5,60 -6,48 11,20 11,20 4,48 4,48 9,57 2,85 
38 -120,50 -5,60 -6,33 11,20 11,20 4,48 4,48 9,71 2,99 
39 -120,50 -5,60 -6,18 11,20 11,20 4,48 4,48 9,84 3, 12 
40 -120,50 -5,60 -6,02 11,20 11,20 4,48 4,48 9,98 3,26 
41 -120,50 -5,60 -5,87 11,20 11,20 4,48 4,48 10, 12 3,40 
42 -120,50 -5,60 -5,72 11,20 11,20 4,48 4,48 10,25 3,53 
43 -120,50 -5,60 -5,60 11,20 11,20 4,48 4,48 10,39 3,67 
44 -120,50 -5,60 -5,60 11,20 11,20 4,48 4,48 10,53 3,81 
45 -120,50 -5,60 -5,60 11,20 11,20 4,48 4,48 10,67 3,95 
46 -120,50 -5,60 -5,60 11,20 11,20 4,48 4,48 10,81 4,09 
47 -120,50 -5,60 -5,60 11,20 11,20 4,48 4,48 10,95 4,23 
48 -120,50 -5,60 -5,60 11,20 11,20 4,48 4,48 11,09 4,37 
49 -120,50 -5,60 -5,60 11,20 11,20 4,48 4,48 11,20 4,48 
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50 -120,50 -5,60 -5,60 11,20 11,20 4,48 4,48 11,20 4,48 
51 -120,50 -5,60 -5,60 11,20 11,20 4,48 4,48 11,20 4,48 
52 -120,50 -5,60 -5,60 11,20 11,20 4,48 4,48 11,20 4,48 
53 -120,50 -5,60 -5,60 11,20 11,20 4,48 4,48 11,20 4,48 
54 -120,50 -5,60 -5,60 11,20 11,20 4,48 4,48 11,20 4,48 
55 -120,50 -5,60 -5,60 11,20 11,20 4,48 4,48 11,20 4,48 
56 -120,50 -5,60 -5,60 7,84 7,84 1, 12 1,12 11,20 4,48 
57 -120,50 -5,60 -5,60 7,84 7,84 I, 12 1,12 11,20 4,48 
58 -120,50 -5,60 -5,60 7,85 7,85 1,13 1, 13 11,20 4,48 

59 -120,50 -5,60 -5,60 7,85 7,85 I, 13 I, 13 11,21 4,49 

60 -120,50 -5,60 -5,60 7,85 7,85 I, 13 1,13 11,21 4,49 

61 -120,50 -5,60 -5,60 7,85 7,85 1,13 I, 13 11,21 4,49 

62 -120,50 -5,60 -5,60 7,85 7,85 I, 13 I, 13 11,21 4,49 

63 -120,50 -5,60 -5,60 7,85 7,85 I, 13 1, 13 11,21 4,49 
64 -120,50 -5,60 -5,60 7,84 7,85 1,12 1,13 11,21 4,49 

65 -120,50 -5,60 -5,60 7,84 7,84 I, 12 I, 12 11,20 4,48 

66 -120,50 -5,60 -5,60 11,20 11,20 4,48 4,48 11,20 4,48 

67 -120,50 -5,60 -5,60 11,20 11,20 4,48 4,48 11,20 4,48 

68 -120,50 -5,60 -5,60 11,20 11,20 4,48 4,48 11,20 4,48 

69 -120,50 -5,60 -5,60 11,20 11,20 4,48 4,48 11,20 4,48 

70 -120,50 -5,60 -5,60 11,20 11,20 4,48 4,48 11,20 4,48 

71 -120,50 -5,60 -5,60 11,20 11,20 4,48 4,48 11,20 4,48 

72 -120,50 -5,60 -5,60 11,20 11,20 4,48 4,48 11,20 4,48 

73 -120,50 -5,60 -5,60 11,09 11,09 4,37 4,37 11,20 4,48 

74 -120,50 -5,60 -5,60 10,95 10,95 4,23 4,23 11,20 4,48 

75 -120,50 -5,60 -5,60 10,81 10,81 4,09 4,09 11,20 4,48 

76 -120,50 -5,60 -5,60 10,67 10,67 3,95 3,95 11,20 4,48 

77 -120,50 -5,60 -5,60 10,53 10,53 3,81 3,81 11,20 4,48 

78 -120,50 -5,60 -5,60 10,39 10,39 3,67 3,67 11,20 4,48 

79 -120,50 -5,72 -5,60 10,25 10,25 3,53 3,53 11,20 4,48 

80 -120,50 -5,87 -5,60 10, 12 10,12 3,40 3,40 11,20 4,48 

81 -120,50 -6,02 -5,60 9,98 9,98 3,26 3,26 11,20 4,48 

82 -120,50 -6, 18 -5,60 9,84 9,84 3,12 3,12 11,20 4,48 

83 -120,50 -6,33 -5,60 9,71 9,71 2,99 2,99 11,20 4,48 

84 -120,50 -6,48 -5,60 9,57 9,57 2,85 2,85 11,20 4,48 

85 -120,50 -6,63 -5,60 9,43 9,43 2,71 2,71 11,20 4,48 
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BIJLAGE C: MECHANISCH GEDRAG METSELWERK 

C. 1. Ongewapende rechthoekige doorsnede 

h= hoogte van de doorsnede [mm] 
b= breedte van de doorsnede [mm] 
F= optredende normaal( druk)kracht [N] 
fm= druksterkte van het metselwerk [N/mm2

] 

Est= stuik van metselwerk [%0] 
Eu = breukstuik van metselwerk [%0] 
K= kromming doorsnede [mm-I] 

M= optredend buigend moment [Nmm] 
e= excentriciteit normaalkracht [mm] 
E= elasticiteitsmodulus van metselwerk [N/mm2

] 

F M 
a,,=----

b·h·f'm 
a,,,=----

b·h1 ·f'm 

1. SCHEUREN 

De doorsnede scheurt op het moment dat er ergens in de doorsnede trekspanningen optreden 
( aanname: fm = 0 N/mm2

). Dit kan gebeuren als in de doorsnede nergens stuik optreedt ( 1. 1.) 
of als een gedeelte van de doorsnede al plastisch vervormt (1.2.). 

1.1. Scheuren ( elastisch) 

F = en · 0,5 · b · h 
F 

CJ"1=---
0,S·b·h 

CJ"2 F 
&2=-=----

E O,S·b·h·E 
c:2 F 2 · a,, · b · h · f' m 

K--------= 
- h - 0 5-b-h1 ·E b-h1 ·E 

' 

M = F · 1/6-h = a,, -l/6· f'm ·b·h1 
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1.2. Scheuren ( elastisch/plastisch) 

XI = ;~ · h x2 = h - XI = ( 1- ;•~) · h 

F = x1 · 0,5 · f' m · b + x2 · f' m · b = (0,5 · x1 + x2) · f' m · b 

F 
05-x1+x2 =--

, f'm·b 

0 5. est . h + (1 - &st) · h = F 
' e2 &2 f'm·b 

e2 
K=-

h 

est 
XI = - . h = 2 . h . (1- a,,) X2 = h - XI = h . (2 . a,, -1) 

e2 
xi2 = {2 ·h-(1-a,,)}2 = 4-h 2 -(a,,2 -2-a,, + 1) 

XI. X2 = 2. h · (1-a,,)-h · (2 · a,, -1) = 2-h 2 
· (-2 · a,,2 + 3. a,, -1) 

x2 2 ={h·(2•a,,-l)} 2 =h2 ·(4-a,,2 -4-a,,+l) 

0,5-x1·(x1/3+x2) + 0,5-x/ 1/6-x1 2 +1/2-x1·x2+1/2•xz2 
z=---"-------=-----------

0,5-x1+x2 1/2·x1+x2 

December 1999 

( 2 / 3 · h 2 
• a,, 2 - 413 · h 2 

· a,, + 213 · h 2 
) + ( -2 · h 2 · a,, 2 + 3 · a,, 2 

· h 2 
- h 2 

) + ( 2 · h 2 
· a,,2 - 2 · a,, · h 2 + 1/ 2 · 

Z=-'---------------'-----'------------'------------
(1- a,,)· h + (2 · a,, -1) · h 

2/3-h 2 -a,,-l/3-h2 -a,,+1/6-h 2 2/3-h-a,, 2 -1/3-h-a,,+1/6-h 
z=------------=-----------

a,, ·h a,, 

M = F · (0,5 ·h-z) = F · 1/2 •h-F ·z =a,,· f'm ·b -h -1/2 -h-a,, · z · f'm -b ·h 

M = 1/2 -a,,· f' m ·b ·h 2 -(2/3 -a,, 2 -1/3 -a,,+ 1/6) · f'm -b ·h 2 

M = ( -2 / 3 · a,, 2 + 5 I 6 · a,, -1 / 6) · /' rn · b · h 2 

Auteur: R.P.G. Vissers -C2- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 
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2. STUIKEN 

Als de rek in de doorsnede groter wordt dan Est (=2,5%o) dan zal dat deel van de doorsnede 
plastisch vervormen (stuiken). Dit kan gebeuren als de doorsnede al gescheurd (2.1.) of nog 
niet gescheurd is (2.2.). 

2.1. Stuiken (gescheurd) 

F = x-0,5· f'm ·b 

2 · F 2 · a, · f' m · b · h x = --= -----= 2 ·a, ·h 
f'm·b f'm·b 

Est 
K=-

X 

M = F ·(0,5-h-x/3) =a,,· f'm ·b·h ·(l/2 ·h-2/3 ·a, ·h) = f'm ·b·h 2 ·(-2/3-a,2 + 1/2 ·a,) 

~ ''<- •!~\;"',,::- ~"\•" No V -,,\y,'•"'.''''~•.., v;~7::'f"' 

µ ~;_2/3-d,,- + 1/2·0/ 

2.2. Stuiken (ongescheurd) 

F = (f'm + 0-1) · 0,5 ·b·h 

ai = 2-F _ f'm = 2-F- f'm·b·h = 2·an · f'm·b·h- f'm·b·h = ( 2 ·a,-l)· f'm 
b·h b·h bh 

ai (2 · an -1) · f' m 
El= - = -----= (2 · a,, -1) · &,1 

E E 
x-h &,, 

El =--·Est X =- ⇒ El =&,1-K·h 
X K 

El= (2-a,, -1) ·&,, = &,,-K·h ⇒ -K·h = (2 •a,, -2) ·&,, 

M = E . I . K = E . 1112 . b . h 
3 

. ( - 2 . a,, + 2) . 611 
= E · &w • 1 /12 · b · h 2 · ( -2 · a, + 2) 

h 

M = f'm · b ·h 2 
• (-116-a,, + 1/6) 
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3. BEZWIJKEN 

De doorsnede bezwijkt als ergens in de doorsnede de Eu (=3,5%o) bereikt wordt (3.1.) of als 
2/7e deel van de doorsnede plastisch vervormd is (3.2.). 

3.1. Bezwijken (gescheurd) 

&st 
XI = - · X = /3 · X 

&u ( 
Gs/) 

X2 = X- XI = 1- - · X = (1- /J) · X 
Gu 

F = x1 · 0,5· f'm -b + x2 · f'm ·b = (0,5-xi +x2) · f'm · b 

F 
0,5·x1+x2 =--

f'm·b 

F 
0,5·/J·x+(l-,B)·x= f'm·b 

F a,, · f' m · b · h a,, · h 
X - ------- - ------ - ----

- f'm·b·(l-0,5·,B)- f'm·b·(l-0,5·/J) - (1-0,5-/J) 

Gil &,1 • (1- 0,5 ° /3) 
K=-=-----

X a,,-h 

0,5. XI . ( xii 3 + X2) + 0,5. xz2 1/ 6. XI 
2 + 1/ 2. XI . X2 + 1 / 2 . X2 

2 

z=----------=-----------
0,5. XI + X2 a,, . h 

1/6· /3 2 -x 2 +1/2·(,B·x 2 -/32 -x 2 )+l/2-(x2 -2·/J·x 2 + /3 2 ·x2
) z=-----------------------

a,,•h 

(l/6·/3 2 -1/2·,B+l/2)·x 2 

z=------'-----
a,, ·h 

2 (h-a,,)2 
X =----

(1-0,5 · /3)2 
a,,-h·(l/6·/3 2 -1/2-,B+l/2) 

z=----------
(1-1/2· ,8)2 

l~~?.~iti~~~~T 
M = F-(0,5-h-z) = F -112 ·h-F ·z = l/2-a,, · f'm ·b-h 2 -B •a,, 2 

• f'm •b ·h 2 

Auteur: R.P.G. Vissers -C4- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 
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3 .2. Bezwijken ( ongescheurd) 

·~~~ 
Xl = /3 · h X2 = (I - /3) · h 

F = (f'm · x2 ·b + (f'm+a1)·x1 ·b ·0,5) 

F = f' m ·b·h ·(I- /3) + f'm ·b ·h· 112 · /3 +0-1 ·b·h·0,5· /J 

2 · F 2· f'm , 2-a,,. f'm 2 · f'm , 2-(a,,-1)· f'm , 
0-1=-----+f m=--- --+fm=-----+f m 

b·h·/J /J fJ j3 /3 
0-1 2 · ( a,, -1) · f' m f' m 2 · ( a,, -1) · &,, 

&l = - = -----+-= ----+&.11 = 2 · (a,, -1) ·E:u +&11 
E /J·E E /3 

0-1 · x1 · (1/2 · x1 +x2)+(f'm-ai) -112 · x1 ·(xi/3+ x2) + f'm · 112-x/ A 
z =----------------------=-

a1·X1+(f'm-a1)·l/2·x1 + f'm·x2 B 

f , (2•a,, 2 1J f' C ai= m· p- /3+ = m· 

A= f'm · C-(l/2 •xi2 +x1 ·x2) + f'm ·(l-C) ·(l/6·x1 2 + 112-xi ·x2) + f'm · 112 ·x/ 

December 1999 

= f'm · {C · l/2 ·x1 2 +C ·x1 · x2+ l/6·x1 2 + 112 · x1 ·x2 -116 ·C · x, 2 -112 ·xi ·x2 ·C + 112-x/} 

= f'm · {C · 113-x,2 +C · 112·x1 ·x2 + l/6·x1 2 + 112 ·x, · x2 + 112 •xi2} 

= f' m · { C · 113 · /J 2 
• h 2 + C · 112 · h 2 

• (/3 - /3 2 
) + 116 · /J 2 

• h 2 + 112 · h 2 
• (/J - /3 2 

) + (l/ 2 · /J 2 
- /J + 112) · h 

=f'm·h 2 ·{C-113·/32 +C·l/2·(/3-/32)+116·/32 +112·(/J-/32)+(112·/3 2 -/J+l/2)} 

= f'm · h 2 
• {2/3• a,,• fJ-2/3· /J + 113· /3 2 +a,,•(1- /3)-(1- /3) + 112 ·(/J- /3 2

) + 116· /3 2 

+l/2·(/J-/J 2 )+l/2·/J2 -jJ+l/2 

= f' m · h 2 
• { ( -1 / 3 · a,, + 113) · /3 + a,, - 1 I 2 

B=f'm·C·x1+ f'm·(l-C)·l/2·x1+ f'm·x2 

= f' m · { (2 ·a,,· h - 2 · h + /3 · h) +(-a,,· h + h) + h · (1- /3) = f' m ·a,,· h 

f' m -h 2 · {(-1/3-a,, + 113) · /3 +a,,-1/2} h · {(-113-a,, + l/3) · /3 + a,, -l/2} 
z=-------------=-'-'----------'-----'----~ 

f' m · a,, · h a,, 

M=F·h·l/2-F·z 

= 112 · a,, · f' m · b · h 2 
- a,, · f' m · b · h · z 

= 112 · a,, · f' m · b · h 2 
- f' m · b · h 2 

{ (1-1 I 3 · /3) · a,, + 1 I 3 · /J - 1 I 2} 

Auteur: R.P.G. Vissers -C5- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 
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SCHEUR EN STUIK: 

M = f' m · 1 / 12 · b · h 2 

SCHEUR EN BEZWIJK: 

x, = /J · h X2 = (1- /J) · h 
F = (0,5-x, +x2)· f'm·b 

F = (0,5 · /J + 1- /J) · h · f' m · b 

~'. ~ l- o/.5:,/J' 

µ = ( -2 I 3 . a,, 2 + 5 I 6 · a,, -1 / 6 = ( -2 / 3 · (1- 0,5 · /J) 2 + 5 I 6 · (1- 0,5 · /J) -1 / 6 

= (-213 · 1/ 4. /3 2 + 2/ 3- /J-2/3 + 5/ 6-5/12 · /J-1/ 6 

December 1999 

Auteur: R.P.G. Vissers -C6- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 
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Al: VAN BEGIN TOT SCHEUR 

F M 
(J"l=---

A w 
x-h 

/3=-
x 

F M 
a2=-+

A w 
x-h 

a1 = --• a2 = /3 · a2 
X 

&2 0"2 
K=-=-- ⇒ cJ"2=K·E·x 

x E-x 

a2 = FI A+ MI w 

/3 · a2 = FI A - MI w -

(l - /3) · a2 = 2 ·MI w 

(1- /3) · E · K · x = 2M I w 

<=> M = 0,5 · (1- /3) · E · K · x · w 

<=> M = 0,5 · h · w · E · K 

<=> M = 0 5 · h -116- b · h 3 
. E. K 

' 
M = E-1 ·K= E-l/12-b-h 3 ·K 
.·. T'E·h·k; 

1.~::i~,:· l'.7!1' 

A2: VAN BEGIN TOT STUIK 

Hetzelfde als Al: 

.l{l~J::::_1:Uc:, 

Auteur: R.P.G. Vissers 

x-h x x-h h 
⇒ (1- /3) = 1- - = - - - = -

X X X X 

-C7- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 
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B: VAN SCHEUR TOT STUIK 

&2 &2 (72 
K=- ⇒ x=-=--

X K E·K 
2-F 

F = 0,5 · (J"l · x · b ⇒ x=-
b·a2 

a2 2 · F 
= 

E · K b ·0"2 
~✓ ⇒ a2 = ~~ =a,,-2 · f'm ·h · E ·K 

_ 2-F _ 2-a,,•f'm·h·b = 2-a,,•f'm·h _ .J2-a,,-f'm·h 

x - -b--a-2 - b-.J2-a,,. f'm·h ·E ·K ✓E ·K · .J2-a,,. f'm·h - ✓E ·K 

,., ,., .J2 ·a,,· f' m · h 
M = F · ( 0,5 · h -1 /-' · x) = F · 1 / 2 · h - F · 1 /-' · ---'------,-==---

✓ E · K 

.J2•a,, · f'm -h 
= 1 / 2 · a,, · f' m · h 2 

• b - a,, · f' m · h · b · -'----===--
✓ 9 · E · K 

December 1999 

Auteur: R.P.G. Vissers -C8- Technische Universiteit Eindhoven. BCO 
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C 1: VAN STUIK TOT SCHEUR 

E.11 

X1=-·X 
52 

x2 = x-x1 X3 = x-h 

52 cl G.<I est 
K=-=-=- ⇒ xi=-

X X3 Xl K 

51 = X3 • K ⇒ 0-1 = E • si = X3 • E • K 

I O"l+ f'm 
F=f m·b·x2+---·b•x4 

2 

X4 = Xl -X3 

F = f'm ·b ·(x-x,) + l/2 · f'm ·b·(x1-x3) + l/2-o-1 ·b·(x1 -x3) 

F = f'm · b ·(x-xi) + l/2 · f'm ·b·(xi -x3)+ 1/2 ·b·E ·K ·X3 ·(x1-x3) 

F E·K 
--= (x-x1) + l/2·(x1-x3)+1/2•--•x3•(x1-x3) 
f'm·b f'm 

a,, · h · f' m · b K 2 ----- = x-x1+1/2·x1-l/2·x3+1/2·-·(x3•X1-x3 ) 
f'm·b &, 

K K ? 

a,, ·h = x-l/2-xi -l/2 ·X3 + l/2 ·-·X3·X1 -l/2·-X3-) 
est CS/ 

est 

K 2 
a,, · h = x - 1/ 2 · x, - 1 / 2 · - · ( x - h) 

1 ? ? 
a,,-h = x-112-xi ---·(x- -2-h-x+h-) 

2·Xl 

x 2 h-x h 2 
a,,· h = x -112 · Xl - --+ - - --

2 · XI Xl 2·XJ 

a,,-h·xi = x-x1-l/2-x1 2 -l/2-x2 +h-x-l/2-h 2 

(-l/2)·x 2 +(h+xi)·x+(-l/2-h 2 -1/2·x1 2 -a,,•h·xi)=0 

x2 = x-x1 X3 = x-h X4=XI-X3 

O"l·X4·(0,5·X4+X2) + f'm·X2·0,S-x2 + (f'm-o-1)·0,5-X4·(1/3·X4+X2) z=-----------------'-----------
0"1·X4 + f'm ·X2 + (f'm-0"1)·0,5 ·X4 

December 1999 

Auteur: R.P.G. Vissers -C9- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 
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C2: VAN STUIK TOT BEZWIJK (ONGESCHEURD) 

Hetzelf de als C 1 

Dl: VAN STUIK TOT BEZWIJK (GESCHEURD) 

&2 
X=-

K 

F = ( x2 · f' m · b + x1 · f' m · 0,5 · b) 

&sl £.11 £ 2 £.11 

XJ=-·X=-·-=-
&2 &2 K K 

X2 = X-XJ = X ·(1- &.vr) = 
62 ·(1- &.") = &

2
-&." 

&2 K &2 K 

F = ( 
62

: &.,, · f' m · b + 0,5 · : · f' m · b) = ( 
62 

-~
5

. 
611 

• /' m · b) 
F·K 

&2 = --- + 0,5. &,, 
f'm·b 

0,5·x1-(x1/3+x2) + 0,5-x/ 
z=------'--------

0,5-xi + X2 

M = F · (0,5 · h- z) 

D2: VAN SCHEUR TOT BEZWIJK 

Hetzelfde als D 1 

Auteur: R.P.G. Yissers -C!O-

December 1999 

Technische Universiteit Eindhoven. BCO 
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C.2. Ongewapende varierende doorsnede 

Bekende grootheden: 
h = hoogte doorsnede [mm] 
b = breedte gehele doorsnede [mm] 
b1 = breedte drsn. deel 1 [mm] 
b2 = breedte drsn. deel 2 [mm] 
b3 = breedte drsn. deel 3 [mm] 
b4 = breedte drsn. deel 4 [mm] 
CJ = afstand begin/hart drsn. [mm] 
C2 = afstand eind/hart drsn. [mm] 
F = normaalkracht [kN] 
M = moment [kNm] 

Est = begin stuik metselwerk [%0] 
Eu = bezwijkrek metselwerk [%0] 
fm = sterkte metselwerk 

[N/mm2] 
E = E-modulus metselwerk 

[N/mm2] 
K = kromming doomsede [mm-
I] 
X = ongescheurde deel drsn. [mm] 
XJ = elast. vervormd deel [mm] 
X2 = plastisch vervormd deel [mm] 

(3 = verhouding Esi/Eu [-] 

y = 1-/J [ 

Auteur: R.P.G. Vissers -Cll- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 
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BEZWIJKl: 

Randvoorwaarden: 
0 <x ~ 0,25-h 

Compatibiliteitsvergelijkingen: 

(1) X1=/3·X 

(2) X2 = Y ·X 

(3) 

(4) 

&5 
K=-

X 

&5 = &u 

(5) 
0,5. XI ·(xi/3 + x2) + 0,5. x2 2 

z=---'--------
0,5 ·XI +X2 

Constitutieve vergelijkingen: 

( 6) a:,, = &s, · E = f' m 

(7) a:s = f'm 

Evenwichtsvergelijkingen: 

(8) F = 0,5 · x1 · f' m · b4 + x2 · f' m · b4 
(9) M = F . ( C2 - z) 

Uit deze formules volgt: 

F 
(10) x-------

, - f' m · b4 · (1- 0,5 · /3) 

Auteur: R.P.G. Vissers 

December I 999 

-C12- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 
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BEZWIJK2: 

Randvoorwaarden: 
0,25-h < x ~ 0,50-h 

Compatibiliteitsvergelijkingen: 

(1) XI = /J · X 

(2) x2=r·x 

(3) 

(4) 

(5) 
(6) 

(7) 

(8) 

65 
K=-

X 

x-0,25-h 
64=----·65 

X 

65 =611 
z1 = (x -0,25 · h)/3 + 0,25 · h 

0,5 · 0:4 · (0,25-h-x2)2 + 1/ 6-(o:,,-o:4) · (0,25 · h-x2)2 
Z2 = ------------------+X2 

0:4 · (0,25 · h-x2) + 0,5 · (0:,,-0:4) · (0,25 · h-x2) 
Z3 = 0,5 · X2 

Constitutieve vergelijkingen: 
(9) 0:4 =&4·E 
(10) a:,,=&.,,· E = f'm 

(11) 0:5 = f' m 

Evenwichtsvergelijkingen: 
(12) Fi =0,5•0:4•(x-0,25-h)-bJ 
(13) F2 = 0,5 · (o:4+ f'rn) ·(0,25-h-x2) • b4 

(14) F3=f'm·x2·b4 
(15) M = F1 · (c2-z1)+ F2·(c2-z2)+ F3 ·(c2 -z3) 

Uit deze formules volgt: 

/(x) = 0,5-(x-0,25-h)2 ·&u · E · b3 

+ 0,5· b4 · {(611· E ·(x -0,25 · h) ·(0,25 · h-y · x)) + (f'm · x) · (0,25 · h-y · x) 
(16) 

+ f'rn·y·x 2 ·b4 

-F-x 

/' ( x) = ( x - 0,25 · h) ·Gil· E · b3 

December 1999 

(17) 
+0,5- b4 · {(611· E ·(0,25 -h-2 · y ·x+0,25 -h · y)) + (f'm -0,25-h-2 · f'm · y ·x)} 

+ 2 . f' m . r . X . b4 

-F 

(18) 
f(x) 

Xn+I =Xu---
f'(x) 

Auteur: R.P.G. Vissers Technische Universiteit Eindhoven, BCO 
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BEZWIJK3: 

Randvoorwaarden: 
0,50-h < x.:::; 0,75 •h 

Compatibiliteitsvergelijkingen: 

(1) x1=/J·X 
(2) X2 = Y · X 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

E:5 
K=-

X 

x-0,50-h 
E:3 = ----·E:5 

X 

x-0,25-h 
E:4=----·E:5 

X 

E:5 = E:11 

z1 = (x -0,50-h)/3 + 0,50-h 

Z2 = 0,5 ·0"3. 1/16-h
2 + 1/ 6·(0"4 -0"3) • l/16-h

2 + 0 25-h 
a 3 · 0,25 · h + 0,5 · ( a 4 - 0"3) · 0,25 · h ' 

0,5 · 0"4 · (0,25 · h-x2) 2 + 1/6 · (a:,, -0"4) • (0,25 · h- x2)2 
Z3 = -------------------+ X2 

0"4 · (0,25 · h-x2) + 0,5 · (a:,1 -0"4) · (0,25 · h-x2) 
Z4 = 0,5 · X2 

Constitutieve vergelijkingen: 
(11) 0"3=&3·E 

(12) 0"4=&4·E 

(13) a:,1 = &s1 · E = f' m 

(14) as=f'm 

Evenwichtsvergelijkingen: 

(15) F1 = 0,5 · 0"3 · (x -0,50-h) · b2 

(16) F2 = 0,5 · (a3 + a4) ·0,25 · h ·b3 
(17) F3 = 0,5 · (0"4 + f' m) · (0,25-h-x2) · b4 

(18) F 4 = f' m · x2 · b4 

(19) M = Fi ·(c2-z1) + F2 ·(c2-z2)+ F3 ·(c2-z3) + F4 ·(c2 -z4) 

Uit deze formules volgt: 

f(x)=0,5-(x-0,5·h) 2
·E:11·E·bi 

+ 0,5 · (2 · x - 0, 7 5 · h) · &r, • E · 0,25 · h · b3 

(20) + 0,5·b4 · {(&11· E ·(x-0,25·h) ·(0,25 •h-y ·x)) +(f'm ·x) ·(0,25·h-y · x) 

+ f'm·r·x 2 ·b4 

-F·x 

December 1999 

Auteur: R.P.G. Vissers -C14- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 
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f'(x) = (x-0,5-h) -5,,.£ ·b2 

+ &11 · E · 0,25 · h · b3 

December I 999 

(21) +0,5·b4 · {(&11 • E-(0,25-h-2 · r ·x +0,25-h · y)) + (f'm ·0,25 ·h-2 · f'm · y · x)} 

+2 · f'm · y ·X·b4 

-F 

(22) 
f(x) 

X11+l=X11---
f'(x) 

BEZWIJK4: 

Randvoorwaarden: 

0 75 . h < 0,25 · h ' <x_--
y 

Compatibiliteitsvergeliikingen: 

(1) Xt=/J·X 

(2) X2 = y ·X 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

(10) 

&5 
K=-

X 

x-0 75-h 
&2 = ' ·&5 

X 

x-0,50-h 
&3=----·&5 

X 

x-0,25-h 
&4=----•&; 

X 

&5 = &11 

z1 =(x-0,75-h)/3+0,75-h 

0,5·0-2·l/16-h 2 +l/6-(o-3-o-2)·1/16-h 2 
Z2 = --------------+0,50-h 

0-2 · 0,25 · h + 0,5 · ( 0-3 - 0-2) · 0,25 · h 

0 5-o-J•l/16-h2 +1/6·(0-4-o-3)•1/16-h 2 
Z3 = ' + 0,25. h 

0-3 · 0 25 · h + 0 5 · (o-4 - 0-3) · 0 25 · h 
' ' ' 

(11) 

(12) 

0,5 · 0-4 · (0,25 · h-x2)2 + 1/6 ·(0i1 -o-4) ·(0,25 · h-x2)2 
Z4 = ------------------+ X2 

0-4 · (0,25-h-x2) + 0,5 · (0:,1 -0-4) · (0,25 · h-x2) 
Z5 = 0,5 · X2 

Constitutieve vergelijkingen: 
(13) 0-2=&2·£ 
(14) 0-3=&3·£ 
(15) 0-4=&4·£ 
( 16) 0:,1 = &.,1 • E = f' m 

( 1 7) 0-5 = /' m 

Auteur: R.P.G. Vissers -CIS- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 



BIJLAGE C: MECHANISCH GEDRAG METSEL WERK 

Evenwichtsvergelijkingen: 
(18) Ft= 0,5-cn ·(x-0,75 ·h)·b1 

(l 6) F 2 = 0,5 · ( en +en) · 0,25 · h · b2 
(17) F3 = 0,5 ·(cn+a4)·0,25 ·h ·b3 
(18) F4 = 0,5-(a4 + f'm)·(0,25-h-x2) ·b4 

(l 9) F s = f' m · x2 · b4 
(20) Af =Ft· (c2-z1) + F2 ·(c2-z2) + F3 ·(c2-z3) + F➔ ·(c2 -z4) + Fs ·(c2-z5) 

Uit deze formules volgt: 

(21) 

f(x) = 0,5 ·(x-0,75-h)2 ·&11· E ·b1 

+ 0,5 · (2 · x -1,25 · h) · CII · E · 0,25 · h · bi 

+ 0,5 · (2 · x - 0, 7 5 · h) · £,, · E · 0,25 · h · b3 

+0,5 · b4 · {(&z,·E ·(x-0,25 ·h) ·(0,25 -h-y ·x)) +(f'm ·x) ·(0,25-h-y · x) 

+ f'm·r·x 2 ·b4 

-F·x 

f'(x) = (x-0,75 -h) ·&z, • E -b, 

+ Cll . E . 0,25. h. b2 

+ &z, · E · 0,25 · h · b3 

December 1999 

(22) 
+0,5 · b4 · {(&z,·E ·(0,25 -h-2 · y -x + 0,25-h · y)) + (f'm -0,25 -h-2 · f' m · r · x)} 

+ 2 . f' m . r . X. b4 

-F 

(23) 
f(x) 

X11+I =Xn---
f'(x) 

BEZWIJKS: 

Randvoorwaarden: 

0,25-h h --<x:s; 
r 

Compatibiliteitsvergelijkingen: 

(1) x,=/J·x 

(2) x2=r·x 

(3) 

(4) 

(5) 

55 
K=-

X 

x-0 75-h 
52 = ' ·&5 

X 

x-050-h 
53 = ' · 55 

X 

Auteur: R.P.G. Vissers -Cl6- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 
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(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

(10) 

(11) 
(12) 

x-0 25-h 
&4 = ' · &5 

X 

&5 =&u 
z1 = (x -0,75-h)/3 + 0,75-h 

0,5 · a-2 -1/16 · h2 + 1/ 6 · ( a-3 - 0-2) · 1/l 6 · h 2 

Z2 = -------------+0 50-h 
0-2 · 0,25 -h + 0,5 · ( 0-3 - 0-2) · 0,25 · h ' 

0,5 · 0-3 · (0,5-h - x2)2 + 1/ 6 · ( O:i, - 0-3) · (0,5 · h - x2)2 
Z3 = ----------------+ X2 

0-3 · (0,5-h-x2) + 0,5 · (a,,-a-3) ·(0,5 · h-x2) 
z 4 = 0,5. ( X2 - 0,25. h) + 0,25. h 
zs=l/8-h 

Constitutieve vergelijkingen: 
(13) 0-2=&2-E 
(14) a-3=&3·E 
(15) o-s,=&.,,·E=f'm 

(16) 0-4 = f'm 

(17) a-s = f' m 

Evenwichtsvergelijkingen: 

(18) F1 = 0,5-0-2 · (x-0,75-h) · bi 

(16) F2 =0,5-(a-2+cn)·0,25-h-b2 

(17) F3 = 0,5 · (a-3 + f'm) ·(0,5-h-x2) • b3 
(18) F4 = f' m · (x2 -0,25-h)-fo 

(19) F s = f' m · 0,25 · h · b4 
(20) M =Fi· (c2 -z1)+ F2 ·(c2-z2) + F3 ·(c2 -z3) + F4 · (c2 -z4) + Fs · (c2 -zs) 

Uit deze formules volgt: 

(21) 

(22) 

(23) 

f(x) = 0,5 ·(x-0,75-h)2 ·&u ·E ·b1 

+ 0,5 · (2 · x - l,25 · h) · &u · E · 0,25 · h · bz 

+ 0,5 •fo• {(E,, · E ·(x-0,5-h) ·(0,5 ·h-y ·x)) +(f'm ·x) ·(0,5 · h-y ·x)} 

+ f' m . X • (r . X - 0,25 . h) . b3 

+ f' m · x · 0,25 · h · b4 

-F·x 

f'(x) = (x-0,75-h) ·E,, · E -b1 

+ &u · E · 0,25 · h · bz 

+0,5-fo • {(E,, ·E ·(0,5·h-2 · y • x+0,5-h-y)) +(f'm ·(-2 · y-x+0,5-h))} 

+ f' m · (2 · y · x - 0,25 · h) · b3 

+ f' m · 0,25 · h · b4 

-F 
f(x) 

Xn+I =X11---
j'(x) 

December 1999 

Auteur: R.P.G. Vissers -Cl7- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 
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BEZWIJK6: 

Randvoorwaarden: 

x>h 

F max = f' m · h · ( b1 + b2 + fo + b4) 

Compatibiliteitsvergeliikingen: 

(1) XI = /J · h 
(2) x2 = r ·h 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

&5 
K=-

X 

X 
&s=--·&st 

x-x2 
x-h 

&1=--·&5 
X 

x-0,75-h 
&2=----·&5 

X 

x-0,50-h 
&3=----·&5 

X 

x-0,25-h 
&4 = · &5 

X 

0,5 · m · 1 / 16 · h 2 + 1 / 6 · ( en - m) · 1 / 16 • h 2 

Zl = --------------+0 75-h 
a1 -0,25-h + 0,5 · (a2 -ai) · 0,25 · h ' 

0,5 · a2 · 1 /16-h 2 + 1/ 6 · ( 0"3 - a2) · l /16 · h 2 

Z2 = ---=-----------'------=------+ 0,50. h 
a2 · 0,25 · h + 0,5 · ( a3 - a2) · 0,25 · h 

December 1999 

(11) 

(12) 

(13) 

0,5 · 0"3 · (0,5 -h-x2)2 + 1/6 ·(0:,1-0"3) •(0,5 -h-x2)2 
Z3 = ---'---------'--------'------'----'--------'-- + X2 

0"3 •(0,5 · h-x2) + 0,5 · (o:,, -a3) · (0,5 · h-x2) 

z 4 = 0,5. ( X2 - 0,25. h) + 0,25. h 
Z5 = 1 / 8. h 

Constitutieve vergeliikingen: 
(14) a1=&1·E 
(15) a2 = &2 • E 
(16) 0"3 = &3 · E 
( 1 7) a.,, = &s, · E = f' m 

(18) 0"4=/'m 

(19) 0"5 = f'm 

Evenwichtsvergeliikingen: 
(20) Fi=0,5·(a1+a2)·0,25·h·b1 

(21) F2 = 0,5 · (a2 + 0"3) · 0,25 · h · bi 

(22) F3=0,5·(a3+ f'm)·(0,5·h-x2)•fo 

(23) F 4 = /' m · (x2 -0,25 · h) ·b3 

(24) F 5 = f' m · 0,25 · h · b4 
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(25) M =Fi• (c2-z1) + F2 •(c2 -z2) + F3 ·(c2 -z3) + F4 •(c2 -z4) + Fs • (c2 -zs) 

Uit deze formules volgt: 

f(x) = 0,5 · (2 · x-l,75-h) · f'm · 0,25 ·h · b1 

+ 0,5 · (2 · x - l,25 · h) · f' m · 0,25 · h · b2 

(26) 
+ 0,5 · fo · /' m · (2 · x - h · (r + 0,5)) · h · ( 0,5 - y) 

(27) 

(28) 

+ f' m · h · (r - 0,25) · fo · ( x - y · h) 

+ f'm ·0,25 ·h ·b4·(x-r · h) 

-F·(x-y·h) 

/'(x) = f'm·0,25·h·b1 

+ f'm·0,25·h·b2 

+ f'm·(0,5-y)·h·b3 

+ f' m · (y - 0,25) · h · b3 

+ f'm·0,25·h·b4 

-F 
/(x) 

X11+1=X11---
f'(x) 

STUIKl: 

Randvoorwaarden: 

0 < x :s; 0,25 · h 

Compatibiliteitsvergelijkingen: 
(1) &5 = &.,1 

(2) 
&5 

K=-
X 

Constitutieve vergelijkingen: 

(3) as=&.,1·E=f'm 

Evenwichtsvergelijkingen: 

(4) F = 0,5·x · f'm ·b4 

(5) M = F ·(c2-l/3·x) 

Uit deze formules volgt: 

2-F 
(6) X=---

f'm·b4 
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STUIK2: 

Randvoorwaarden: 
0,25 · h < x ~ 0,50 · h 

Compatibiliteitsvergelijkingen: 
(1) E5 = Est 

(2) 

(3) 

(4) 

x-0,25-h 
E4=----·E5 

E5 
K=-

X 

X 

z1 =(x-0,25-h)/3+0,25-h 

(5) 
0,5 · 0"4 · l /16 · h 2 + 116 · (as - 0"4) -1/16- h 2 

z2=--------------
a 4 · 0,25 · h + 0,5 · ( as - a 4) · 0,25 · h 

Constitutieve vergelijkingen: 
(9) 0"4 = E4 · E 
(10) 0"5 =Est. E = f'm 

Evenwichtsvergeliikingen: 
(11) Fi=0,5·a4·(x-0,25·h)·b3 

(12) F2 = 0,5 · (a4 +as)· 0,25 · h · b4 

(13) M = Fi-(c2-z1) + F2 ·(c2 -z2) 

Uit deze formules volgt: 

f(x) = 0,5 · (x-0,25 · h) 2 
• f'm · fo 

(14) +0,5-(2 •x-0,25-h) · f'm · 0,25 ·h ·b4 

-F-x 

(15) 

(16) 

f'(x) = (x-0,25 · h) · f' m · b3 

+ f'm·0,25-h-b4 

-F 
f(x) 

X11+I =X11---
j'(x) 
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STUIK3: 

Randvoorwaarden: 
0,50-h < x::;; 0,75-h 

Compatibiliteitsvenzelijkingen: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

£5 = C.11 

x-0,50-h 
£3=----·£5 

X 

x-0,25-h 
£4=----·£5 

X 

£5 
K=-

X 

z1 = (x -0,50· h)/3 + 0,50-h 

(6) 
0,5 · cn · l/16-h 2 + 1/ 6· (0"4 -cn) · l/16-h 2 

Z2 = --------------+0,25 ·h 
0"3 · 0,25 · h + 0,5 · ( a 4 - en)· 0,25 · h 

(7) 
0 ,5 · a 4 • 1 / 16 · h 2 + 1 / 6 · ( a 5 - a 4) · 1 / 16 · h 2 

z3=--------_;__ ____ _ 
0"4 · 0,25 ·h + 0,5 · (a5-a4) · 0,25 · h 

Constitutieve vergelijkingen: 
(8) 0"3 = £3 · E 
(9) 0"4 =&4·E 
(10) 0"5 =Est. E = f' m 

Evenwichtsvergelijkingen: 

(11) Fi= 0,5 · 0"3 · (x -0,50-h) · b2 

(12) F2 = 0,5 • (a3+ a4) · 0,25 · h · b3 

(13) F3 =0,5•(a4+a5)·0,25·h·b4 

(14) M = Fi •(c2-z1)+ F2 ·(c2-z2) + F3 ·(c2-z3) 

Uit deze formules volgt: 

(15) 

(16) 

(17) 

f(x) = 0,5 · (x-0,5 ·h) 2 
• f'm ·bz 

+ 0,5· (2 · x-0,75 ·h)· f'm ·0,25 ·h .fo 

+ 0,5 · (2 · x-0,25 ·h) · f' m ·0,25 · h ·b4 

-F·x 

f' ( x) = ( x - 0,5 · h) · f' m · bz 

+ f'm·0,25·h·b3 

+ f'm·0,25·h·b4 

-F 
f(x) 

Xn+I =X11---
j'(x) 
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STUIK4: 

Randvoorwaarden: 
0,75-h < x ~ h 

Compatibiliteitsvergelijkingen: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

x-0,75-h 
&2=----·&5 

X 

x-0 50-h 
&3 = ' ·&5 

X 

x-0,25-h 
&4=----·&5 

X 

&5 
K=-

X 

z1 =(x-0,75-h)/3+0,75-h 

(7) 
0,5 · 0-2 -1 /16- h 2 + 1/ 6-( 0-3 - o-2) · l /16- h 2 

Z2 = --------------+0,50-h 
0-2 · 0,25 · h + 0,5 · ( 0-3 - 0-2) · 0,25 · h 

(8) 
0 5 · 0-3 -1/ 16 · h 2 + 1/ 6- ( a 4 - 0-3) -1 /16. h 2 

Z3 = ' + 0,25 . h 
0-3 · 0,25 · h + 0,5 · ( a 4 - 0-3) · 0,25 · h 

(9) 
0,5 • a 4 · 1 /16 • h 2 + 1/ 6 · (as - a 4) -1 /16 • h 2 

z4=--------------
0'"4 · 0,25 · h + 0,5 · (as -0-4) · 0,25-h 

Constitutieve vergelijkingen: 
(10) 0-2 = &2 · E 
(11) a3=&3·E 
(12) a4=&4·E 

(13) as=&11·E=f'm 

Evenwichtsvergelijkingen: 
(14) Fi =0,5-a2·(x-0,75-h)·b1 

(15) F2 = 0,5 · (0-2 + a3) •0,25 · h ·b2 
(16) F3 = 0,5 · (a3 + o-4) ·0,25-h-fo 

(17) F4 = 0,5 • (o-4 + as) ·0,25 · h ·b4 
(18) M = Fi •(c2-z1)+ F2 •(c2-z2) + FJ•(c2-z3)+ F4 ·(c2 -z4) 

Uit deze formules volgt: 

f(x) = 0,5-(x-0,75-h) 2 
• f'm•b1 

+0,5 · (2 · x -1,25 · h) · f' m ·0,25 ·h ·bi 

( 19) + 0,5 • (2 · x - 0, 7 5 · h) · f' m · 0,25 · h · fo 

+ 0,5 • (2 · x - 0,25 · h) · f' m · 0,25 · h · b4 

-F·x 
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(20) 

(21) 

f'(x) = (x-0,75 · h)· f' m · b, 

+ f' m · 0,25 · h · b2 

+ f' m · 0,25 · h · b3 

+ f' m · 0,25 · h · b4 

-F 
f(x) 

Xn+l =Xn---
j'(x) 

STUIKS: 

Randvoorwaarden: 
x>h 

Compatibiliteitsvergelijkingen: 
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

&5 = &.,, 
x-h 

cl =--·&5 
X 

x-0 75-h 
&2 = ' · &5 

X 

x-050-h 
&3 = ' · &5 

X 

x-0,25-h 
&4=----·&5 

X 

&5 
K=-

X 

0,5. O'"I -l /16-h 2 + 1/ 6-( 0'"2 - 0'"1) · l /16-h 2 

Zl = --------------+0,75-h 
O'"l. 0 25. h + 0 5. (0-2 - 0-1). 0 25. h 

' ' ' 
0,5 · 0-2 · 1 /16-h 2 + 1/ 6- ( 0-3 - 0-2)- l /16 · h2 

Z2 = ---------'-------+ 0,50-h 
0-2 · 0,25 · h + 0,5 · ( 0-3 - 0-2) · 0,25 · h 

0 ,5 · o-3 • 1 /16 · h 2 + 1/ 6 · ( o-4 - o-3) · 1116 · h 2 

Z3 = -------------- +0,25-h 
0-3 · 0,25 · h + 0,5 · (o-4 -0-3) · 0,25 · h 

0,5•0'"4 · 1/16-h2 + l/6-(o-5-o-4)-l/16-h 2 

z4=--------------
0'"4 · 0,25 · h + 0,5 ·(o-5 -o-4) · 0,25-h 

Constitutieve vergelijkingen: 
(11) O'"I = &I · E 
(12) 0-2 = &2 -E 
(13) 0'"3=&3·E 

(14) 0'"4=&4·£ 
(15) 0-5 = &.,, . E = f' m 
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Evenwichtsvergeliikingen: 
(16) Fi= 0,5 · (0-1 +o-2) · 0,25 · h ·b1 

(17) F2 = 0,5 ·(0-2 +o-3) · 0,25 ·h·b2 
(18) F3 = 0,5 · (o-3 +o-4) · 0,25 · h · b3 
(19) F.1 = 0,5 · (o-4 +o-5) ·0,25 ·h ·b4 

(20) M = Fi ·(c2-z1)+ F2 ·(c2-z2) + F3·(c2-z3)+ F4 ·(c2-z4) 

Uit deze formules volgt: 
f(x) = 0,5 ·(2 ·x-1,75 ·h) · f'm ·0,25·h ·b1 

+ 0,5 · (2 · x -1,25 · h) · f' m · 0,25 · h · b2 

(21) + 0,5 · (2 · x-0,75 ·h) · f' m ·0,25 · h · bJ 

+ 0,5 · (2 · x - 0,25 · h) · f' m · 0,25 · h · b4 

-F·x 

f'(x) = f'm ·0,25 ·h ·b1 

+ f'm·0,25·h·b2 

(22) + f'm·0,25·h·b3 

+ f' m · 0,25 · h · b4 

-F 

(23) 
f(x) 

Xn+I =X11---
f'(x) 

SCHEURl: 

Randvoorwaarden: 
0 < &5 :S &.11 

Compatibiliteitsvergeliikingen: 
(1) &2=0,25·&5 
(2) &3 = 0,50. &5 
(3) &4 = 0,75 · &5 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

&5 
K=-

h 
ZI = 5/6-h 

0,5 · 0"2 -1/16 · h2 + 1/ 6 · ( 0"3 - 0-2) · 1/ l 6 · h2 

Z2 = --------------+0,50-h 
0-2 · 0,25 · h + 0,5 · ( 0-3 - 0-2) · 0,25 · h 

0,5. 0"3 · 1 /16, h 2 + 1/ 6 · ( 0"4 - 0"3) · l /16 · h 2 

Z3 = --------------+ 0,25 ·h 
0-3 · 0,25 · h + 0,5 · ( a 4 - 0-3) · 0,25 · h 

0,5 · a 4 · 1 /16 · h 2 + 1/ 6 · ( o-s - a 4) -1/ 16 · h 2 
z4=--------------

o-4 · 0,25 · h + 0,5 · (as - a 4) · 0,25 · h 
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Constitutieve vergelijkirnren: 
(9) en= &2·E 
(10) cJ'3 = &3 · E 
(11) 0'4=&4·E 
(12) O's=&s·E 

Evenwichtsvern:elijkingen: 

(13) Fi = 0,5 · a-2 · 0,25 · h · b1 
(14) F2 = 0,5 ·(a-2 + a-3) · 0,25 ·h · bi 

(15) F3 = 0,5 · (<n + 0'4) ·0,25 ·h •fo 
(16) F 4 = 0,5 ·(a-4 + 0'5) ·0,25 · h · b4 

(17) M =Fi• (c2 -z1) + F2 ·(c2-z2)+ F3·(c2-z3) + F4 ·(c2 -z4) 

Uit deze formules volgt: 

32-F 
(18) &s=----------

E · h · ( b1 + 3 · b2 + 5 · b3 + 7 · b4) 

SCHEUR2: 

Randvoorwaarden: 

&st < & 5 ~ 4 / 3 · &st 

Compatibiliteitsvern:elijkingen: 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

&st 
x1=-·h 

&5 

x2 = h-x1 
&2 = 0,25 ·&5 
&3 = 0,50 ·&5 

&4=0,75·&5 

E:5 
K=-

h 
ZI = 5/6-h 

0,5 · a-2 -1 /16 · h2 + 116 · ( 0'3 - a-2)- l/16-h 2 
Z2 = --------------+0,50-h 

a-2 • 0,25 · h + 0,5 ·(cn-a-2) · 0,25 ·h 

0 5 · 0'3 · 1 /16 -h 2 + 116 · ( 0'4 - 0'3) · l /16 · h2 

Z3 = ' + 0,25 . h 
0'3 · 0 25-h +0 5-(a-4-0'3) ·0 25-h 

' ' ' 
0,5 • 0'4 • (0,25 • h-x2)2 + l/6·(0i1-0'4) ·(0,25 · h-x2)2 

Z4 = ------------------+ X2 
0'4 • (0,25 ·h-xz) + 0,5 · (0:,1-0'4) ·(0,25 · h-x2) 

Z5 = 0,5 · X2 

December 1999 
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Constitutieve vergelijkingen: 
(12) cn=62·E 

(13) cn=63·E 

(14) a-4=64·E 

(15) o:,, = &,, · E = f'm 

(16) 0"5 = f'm 

Evenwichtsvergelijkingen: 

(17) F1 = 0,5 · 0-2 · 0,25 · h- b1 

(18) F2 = 0,5-(0-2 +a-3)• 0,25-h-b2 
(19) F3 = 0,5 · (o-3 +a-4) ·0,25-h-bJ 
(20) F 4 = 0,5 · (a-4 + o:w) · (0,25-h-x2) ·b4 

(21) Fs = f'm · x2 ·b4 

(22) M = F, ·(c2 -z1)+ F2 ·(c2-z2) + FJ ·(c2-z3) + F4 •(c2 -z4)+ Fs ·(c2-z5) 

Uit deze formules volgt: 

(23) 

(24) 

(25) 

f ( & 5) = 0,5 · 0,25 · 5/ · E · 0,25 · h · b1 

+ 0 5-0 75- 5/ -E-0 25-h-bi 
' ' ' 

+ 0,5 -1,25 · &s2 · E · 0,25 · h · fo 

+ 0,5 · (0,75 ·65· E + f'm) · (-0,75 · h ·6s + 6.11 · h) •b4 

+ f' m · (&s-&,,) · h · b4 

- F · 6s 

/' ( &s) = 0,25 · 65 · E · 0,25 · h · b1 

+ 0,75 · 65 · E · 0,25 · h · b2 

+ 1,25 · 65 · E · 0,25 · h · b3 

+ 0,5 · b4 · ( -1,125 · 65 · E · h) 

+ f'm·h·b4 

-F 
f(&s) 

65(11 +I)= 65(11) - --

/' (65) 
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SCHEUR3: 

Randvoorwaarden: 
4/3 •cst < £5 ~ £11 

Compatibiliteitsvergelijkingen: 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
(10) 

&.,, 
x,=-·h 

&5 
x2 =h-x, 

£2 = 0,25·&5 

£3 = 0,50·&5 

£5 
K=-

h 
ZI = 5/6-h 

0,5 · en -1/16· h2 + 1/6 · (0-3-0-2) -1/16-h 2 
Z2 = --------------+0,50-h 

0-2 · 0,25 · h + 0,5 · (o-3 -0-2) · 0,25 · h 

0,5 · 0"3 · (0,50-h- x2)2 + 1/ 6-(a.,, -o-3) · (0,50-h- x2)2 
Z3 = ___ ;__ ___ ;___ __ ..;....._ _ _..:...__:_ ___ ___;,__ + X2 

0"3 • (0,50-h-x2) + 0,5 ·(a.,,-0-3) · (0,50 · h-x2) 

z 4 = 0,5. ( X2 - 0,25. h) + 0,25. h 
Z5 = 1/ 8 · h 

Constitutieve vergelijkingen: 
(11) 0-2=&2·£ 
(12) a3=&3·E 
(13) 0"4=&4·E 
(14) a.,, = &,, · E = f' m 

(15) 0"5 = f'm 

Evenwichtsvergelijkingen: 
(16) F1 =0,5·0-2·0,25·h·b1 

(17) F2 = 0,5 · (0-2 + o-3) • 0,25-h-b2 

(18) F3 = 0,5 ·(a-3 +a.,,)· (0,25-h-x2) •fo 
(19) F4 = f' m-(x2 -0,25-h) • fo 
(20) F5 = f'm-0,25 ·h ·b4 

(21) M = F, · (c2 -z,) + F2 · (c2 -z2) + F3 •(c2 -z3) + F4 ·(c2 -z4) + Fs •(c2 -zs) 

Uit deze formules volgt: 

(22) 

f(c5) =0,5-0,25-&s2 ·E·0,25-h-b, 

+0,5-0,75-&/-E-0,25-h·bi 

+ 0,5 · (0,50 · &5 · E + f' m) · (-0,50 · h •Es+&"'· h) · b3 

+ f' m · ((Es -1;.,,)-h -0,25 · &5 -h) · b3 

+ f' m · 0,25 · h · &s · b4 

-F·E5 
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(23) 

(24) 

/'(65) = 0,25 ·6s· E -0,25 ·h ·b1 

+ 0,75 · 65 · E · 0,25 · h · b2 

+ 0,5 · b3 · ( -0,50 · 65 · E · h) 

+ f'm·0,75-h·bJ 

+ f' m · 0,25 · h · b4 

-F 
/(65) 

65(11 +I)= 65(11) - ---
f' (65) 

Auteur: R.P.G. Vissers 

December 1999 

-C28- Technische Universiteit Eindhoven. BCO 



BIJLAGE C: MECHANISCH GEDRAG METSEL WERK December 1999 

C.3. Gewapende rechthoekige doorsnede 

Bekende grootheden: 
h1 = hoogte doorsnede [mm] 
b = breedte doorsnede [mm] 
F = normaalkracht [kN] 
M = moment [kNm] 

Est = begin stuik metselwerk [%0] 
tu = bezwijkrek metselwerk [%0] 
fm = druksterkte metselwerk [N/mm2] 
E = E-modulus metselwerk [N/mm2] 
Es;vl = vloeirek staal [%0] 
ts;u = bezwijkrek staal [%0] 
fs = sterkte staal [N/mm2] 
Es = E-modulus staal [N/mm2] 
k = kromming doorsnede [mm-1

] 

As;t = oppervlakte wap. 1 [mm2] 
As;2 = oppervlakte wap. 2 [mm2] 
X = ongescheurde deel drsn. [mm] 
b = verhouding es1f eu [-] 
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BEZWIJKl: 

Randvoorwaarden: 
x>h, 

Compatibiliteitsvergelijkingen: 

(1) XI = /3 · h, 
(2) X2 = (1- /3). h, 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

X·&w 
&2=--

x-x2 
(x-h,) 

&1=---·&2 
X 

(x-d) 
l\:I =---·&2 

X 

(x-a) 
&s:2 = ---· &2 

X 

&2 
K=-

X 

(8) 
ar ·XI ·(0,5 ·XI +x2) + 0,5 ·(f'm-ar). XI. (1/3. XI +x2) + 0,5· f' m ·X2

2 

z=----------C----------'---_;_ __ _ 
O'I·X1+0,5-(f'm-ai)·XI+ f'm·X2 

Constitutieve vergelijkingen: 
(9) ar = &r·E 

(10) a2=f'm 

(11) 0:v:I = &,:I • £._ 

(12) 0:1:2 = fa 

Evenwichtsvergelijkingen: 
(13) N' 111 = a1 · Xr -b+0,5 ·(f' m-ar)·xr ·b+ f'm ·x2 -b 

(14) N's;I = 0:d · A,;I 

(15) N' ,:2 = 0:,:2 · A,:2 

(16) F = N'm + N'.1:l + N'.,:2 
(17) M,,, = N' 111 • (0,5 · h,-z) 
(18) M,;I = -N,;r · 0,5 · h 
(19) M,:2 = N,:2 · 0,5 · h 
(20) M = M,,, + M,;I + M,;2 

Uit deze formules volgt: 

(21) 

f(x) = F · x ·(x-x2)-x ·(x-d) ·&,1· E,· A,;1- fa• As;2 •X •(x-x2) 

f'm·b·h,· /J 
x·(x-x2) 7 + 0,5 . X . ( X - X2) - ----- 0,5 . X - + 0,5. h, . X 

/3 
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(22) 

f' ( X) = F · (2 · X - X2) - (2 · X - d) · E:.r • £.- . A.,;I - fa· As:2 • (2 · X - X2) 

f'm·b·hr·/J 

2 ·X-X2 
+ 0,5 • (2 · x - x2)----- x + 0,5 · h, 

(23) 
f(x) 

X11+1=X11---
f'(x) 

BEZWIJK2A: 

Randvoorwaarden: 

&11 
----·d<x:::;;h, 
( &,, + &s; ,,/) 

/J 

Compatibiliteitsvergeliikingen: 

(1) x1=/J·x 

(2) x2=(1-f3)·x 
(.)") 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

&2 = &,, 

(x-d) 
&,;I =--'----·&2 

X 

(x-a) 
&s;2 = --'------'-• &2 

X 

&2 
K=-

X 

0,5 . f' m. XI . (1 / 3. XI + X2) + 0,5. f' m . X2 
2 

z=--------------
0,5. f' m . XI + f' m . X2 

Constitutieve vergeliikingen: 

(8) a2 = f'm 
(9) 0:1;] = &1;! . E., 

(10) 0'.1;2 = fa 

Evenwichtsvergelijkingen: 

(11) N' 111 = f'm • (0,5· x1 + x2) · b 
( 12) N' .1;! = O:,;I · As;I 

( 13) N' .,;2 = 0:,:2 · As:2 

( 14) F = N' 111 + N' s;I + N' s;2 

(15) M,11=N'111·(0,5·h,-z) 
(16) M,:I =-N,·;1·0,5·h 
(17) M,:2 = N,:2 · 0,5 · h 
(18) M = M,11 + MsJ + Ms;2 

Uit deze formules volgt: 

December I 999 

Auteur: R.P.G. Vissers -3 I - Technische Universiteit Eindhoven, BCO 



BIJLAGE C: MECHANISCH GEDRAG METSELWERK 

(19) 
f( ) 

_ F · X - (x - d) ·&,,·E.,· As;l - fa· A.,;2 · X 2 
X - -----------'-----X 

f' m · b · (1- 0,5 · /3) 

(20) f'(x)= F-&u·Es·As;I-,fa·A.,;2 _2,x 

f' m · b · (1- 0,5 · /3) 

(21) 
f(x) 

X11+l=X11---
f'(x) 

BEZWIJK2B: 

Randvoorwaarden: 
&,, &,, 

----·a<x=:;----•d 
( £11 - Es; vl) ( £11 + Es; vl) 

Compatibiliteitsvergelijkingen: 
(1) X1=/J·X 

(2) x2=(l-/J)·x 
(1) _, &2 = &11 

(4) 

(5) 

(6) 

(x-d) 
c\;I = -'-----· 82 

X 

(x-a) 
&s;2 = ---· 82 

X 

£2 
K=-

X 

(7) 
0,5. f' m . Xl . (1 / 3 . XI + X2) + 0,5 . f' m . X2 

2 
z=-__;;_ _________ __:_ __ _ 

0,5 · f' m · x, + f' m · x2 

Constitutieve vergelijkingen: 
(8) a2 = f'm 
(9) O:,;I = fa 

(10) 0:1;2 = f., 

Evenwichtsvergelijkingen: 
(11) N',,, = f'm ·(0,5-x, + x2) ·b 

(12) N' s;l = 0:1;! • As;l 

(13) N'.,;2 = O:-V;2 • As;2 

( 14) F = N' 111 + N' s;l + N' .1;2 

(15) M,"=N',,,·(0,5-h,-z) 

(16) M,;l = -N,;1 •0,5 -h 
(17) M,:2 = N,;2 · 0,5 · h 
( 18) M = M,,, + M,;l + M,;2 

Auteur: R.P.G. Vissers -32-
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Uit deze formules volgt: 

F 
(19) x=-----

f' m · b · (1- 0,5 · /3) 

BEZWIJK2C: 

Randvoorwaarden: 

Gu Gu 
---·d<x:S---·a 
(G11+Gs;11) (&,,-&,;vt) 

Compatibiliteitsvergelijkingen: 

(1) X1=/3·X 

(2) X2 = (1- /J)·x 
(.),.,) 

(4) 

(5) 

(6) 

G2 = &,, 

(x-d) 
&,;J=--·G2 

X 

(x-a) 
Gs;2=--·G2 

X 

G2 
K=-

X 

(7) z= 
0,5 • f' m · x1 · (I/3 · x1 + x2) + 0,5 · f' m · x/ 

0,5· f'm·x1 + f'm-x2 

Constitutieve vergelijkingen: 

(8) CJ'2 = f' m 

(9) 0:,;I = fi 
(10) a,:2 = &,;2 · E. 

Evenwichtsvergelijkingen: 

(11) N'111 = f'm · (0,5-xi +x2) ·b 
(12) N' .,:1 = a,;i · As;1 

(13) N' .,;2 = a,;2 · As;2 

( 14) F = N' 111 + N' s;I + N' s;2 
(15) M,,, = N',,,·(0,5-h,-z) 

(16) M,;I =-N,;1 ·0,5-h 

(17) M,;2 = N,;2 · 0,5 · h 

(18) M = M,11 + Ms:I + Ms;2 

Uit deze formules volgt: 

/( )
- F ·X+ fi·As;J·X-(x-a)·Gu·E,·A,:2 _ 2 (19) X - __ _:__ __ ~----- X 

f' m · b · (l - 0,5 · /3) 
F + +, · As·I -&,, · E, · A,·2 

(20) f'(x) = I' · · · -2-x 
f' m · b · (l - 0,5 · /3) 

Auteur: R.P.G. Vissers -33-

December 1999 
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(21) 
f(x) 

X11+I =X11---
f'(x) 

BEZWIJK3: 

Randvoorwaarden: 
5.vt Cll 

---·d<x~---·d 
(&1·1 + &.1:11) (£11 +&;u) 

Compatibiliteitsvern:elijkingen: 

(I) XI = /J · X 

(2) X2 = (1- /J) · X = y · X 

(3) &;! = &1·;11 

(4) 

(5) 

(6) 

X 
£2 =---·£.,;11 

(d-x) 

(x-a) 
£s;2 = ---· £2 

X 

£2 
K=-

X 

(7) 
0,5 · f' m · xr · (1 I 3 · xr + x2) + 0,5 · f' m · x2 1 

z=---------------
0,5. f' m . Xl + f' m . X2 

Constitutieve vergelijkingen: 

(8) a2 = f'm 

(9) CT,;i = f 
(I 0) a-;2 = &1;2 • E, 

E venwichtsvergeli j king en: 
(11) N' 111 = f'm -(0,5-xr +x2) -b 

(12) N1;! = - fa· A.1;! 

(13) N' 1;2 = a,;2 · A.,:2 
(14) F = N' 111 + N,;l + N's;2 

(15) M," = N'm·(0,5-h,-z) 
(16) M,;l =-Ni;t ·0,5-h 
(17) M,:2 = N,:2 · 0,5 · h 
(18) M = M,11 + M,;l + M,·;2 

Auteur: R.P.G. Vissers -34-
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Uit deze formules volgt: 
(19) 

December 1999 

F. (d-x)+ Js· Ad ·(d-x)-(x-a) •£1:11 .£. -A,:1 0,5. r -d 
f(x) = --------------+---•(d -x)-x · (d -x) 

f' m · b · (l + 0,5 · y) (1 + 0,5 · y) 

(20) J
I ( ) - - F - Is· As:l - £1; II. E.. As:2 0,5. r. d d 2 X - __ ..;;...._ ______ - ----'--- - + · X 

f' m · b · (I + 0,5 · y) (1 + 0,5 · y) 

(21) 
f(x) 

Xn+l =Xn---
f'(x) 

BEZWIJK.4: 

Randvoorwaarden: 

&s1 
a<x~---·d 

(Est+ £1·:11) 

Co rnpati bi Ii tei tsvergel ii kingen: 
(1) £,;1=&s;11 

(2) 
X 

&2 = ·&1·;11 
(x-d) 

(3) 
(x-a) 

£1;2 = · &2 
X 

(4) 
&2 

K=-
X 

(5) z=l/3-x 

Constitutieve vergelijkingen: 
(6) en= &2·E 

(7) 0:1;! = .l 
(8) 0:1;2 = &s;2 · Es 

Evenwichtsvergelijkingen: 

(9) N'm =0,5-cn·X·b 

(10) N1;! = -Js · As;I 

( 11) N' .1:2 = 0:,:2 · As:2 

(12) F = N' Ill+ N,;I + N' .1;2 

(13) A£,,=N'm·(0,5-hi-z) 
(14) M.;1 =-N,:1·0,5-h 
(15) M,:2 = N,:2 -0,5-h 
(16) M =M,,,+Ms:i+Ms:2 

Uit deze formules volgt: 

Auteur: R.P.G. Vissers -35- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 
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(17) f( ) 
(F+ f·A.,:1)·(d-x)-(x-a)·&.,:11·E·A.,:1 1 X =---------------X 

0,5. &.1: II. E. b 

(18) 
-(F + +;. A, 1)-&,·11 · £, .. A,·J f'(x) = ;s ·· · · ·- 2-x 

0,5 · &.,: 11 · E · b 

(19) 
f(x) 

X11+I =X11---
f'(x) 

BEZWIJKS: 

Randvoorwaarden: 
0<x::;a 

Compatibiliteitsvergelijkingen: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

X 

&2 = (&.,·:vl) ·h-x +a· &.,;rl 

&.r; II 

(x-d) 
&.1·:I = ---· &2 

X 

(x-a) 
&s:2 =--·&2 

X 

&2 
K=-

X 

z=l/3-x 

Constitutieve vergelijkingen: 
(6) a2=&2·E 

(7) 0:1:I = fa 
(8) 0:1:2 = &.,:2. E., 

Evenwichtsvemeliikingen: 
(9) N' 111 = 0,5 • a2 • x · b 

(10) N,;I = -f·As;I 

(11) N,:2 = a,:2 · As:2 

(12) F = N' 111 + N,;I + N,;2 
(13) M,,,=N'111·(0,5-hi-z) 

(14) Ms:I=-N,;1•0,5-h 
(15) M,:2 = N,:2 · 0,5 · h 
(16) M = M,,, + M,;I + Ms:2 

Uit deze vergelijkingen volgt: 

(1
7

) f(x)= F-(0,25-h-x+a)+ f·A.,:1·(0,25-h-2-x+2·a) _x2 

0,5 · b · E · &s: "' 

(18) f '( ) -F-2·f·A.,:I 2 X = -----"-- - · X 
0,5 · b · E · &.,:,•1 

December 1999 
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(19) 
f(x) 

Xn+I =Xn---
f'(x) 

BEZWIJK6: 

Gehele doorsnede is gescheurd. 

Randvoorwaarden: 
x~O 

Compatibiliteitsvergelijkingen: 

(1) 

(2) 

F 
E:s:2=--

£.,. A,:1 

K=---

Constitutieve vergelijkingen: 
(3) 0:,;I = f 
( 4) 0:,;2 = E:s;2 ' Es 

Evenwichtsvern:elijkingen: 
(5) F = f · A,;1 + &.,:2 ·Ex· A,;2 

(6) M = (f-0:,;2) · A.,;I. 0,5-h 

Auteur: R.P.G. Vissers 

December 1999 
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C.4. Gewapende varierende doorsnede 

GEW APENDE VIERDELIGE DOORSNEDE 

BEZWIJKl: 

x>h, 
5 

x1=-·h1 
2 

X2 = -·ht 
7 

X 
&5=--·&,1 

x-x2 

7 

x-h, x-h, 
&1 =--•&5=--·&.v1 ⇒ 0"1 =&1·E 

x x-x2 
x-0,75-hi x-0,75-h, 

&2=----·&s=----·&11 ⇒ 0"2=&2·£ 
x x-x2 

x - 0,5 · h, x - 0,5 · hi 
&3 = ---- · &5= ----· &, ⇒ 0"3 = &3 · E 

x x-x2 
0"4 = O"s = f'm 

(x-d) 
&1·;1 = ---• &5 ⇒ o:;;1 = &1·:1 · E.,· of 0:-,·:1 = fa (als &,·:1 > &,;,·t) 

X 

(x-a) 
&,·;2 = ---· &5 ⇒ 0:-s:2 = &1;2 · E., of 0:-1;2 = fa ( als &,;2 > &,·; 1'i) 

X 

Fi= 0,5 · (0"1 + 0"2) · 0,25 · h, · b1 
F2 = 0,5 · (0"2 +0"3) ·0,25 · h, ·b2 

F3 = 0,5 · (0"3 + f' m) ·(0,5-h,-x2) · b3 

F 4 = f' m · ( x2 - 0,25 ·hi) · b3 

F s = f' m · 0,25 · h, · b4 
N' s;I = O:,;I · As;I 

N' s;2 = 0:-1·;2 ' As:2 

F = F1 +F2+F3+F4+Fs+N,:1 +N,:2 
&5 

K=-
X 

0,5. 0"1 · 1 / 16. hi 2 + l / 6. ( 0"2 - O"I) • 1 / 16. h, 2 
ZI = ---------------+0,75-h, 

O"I. 0,25. h, + 0,5 ·(0"2 -0"1) ·0,25. h, 

0 5 · 0"2 -1 /16 · hi2 + l/ 6 · ( 0"3 - 0"2)- l /16 · hi2 
Z2 = ' +0,5-hi 

0"2 · 0,25 · h, + 0,5 · ( 0"3 - 0"2) · 0,25 · hi 

0,5 · 0"3 • (0,5 • hi-x2)2 + 1/ 6 · (/' m -0"3) · (0,5 · h, -x2)2 
Z3 = -------------------+X2 

0"3 · (0,5 · h, -x2) + 0,5 · (f' m-0"3) · (0,5 · h, - x2) 

z 4 = 0,5. ( X2 - 0,25. h,) + 0,25. hi = 0,5 · hi - 0,5. X2 

Z5 = l/8-h, 

Auteur: R.P.G. Vissers -38- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 
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M =Fi· (c2- z1) + F2 ·(c2-z2) + F3·(c2-z3) + F4 · (c2-z4) + Fs • (c2 -zs) + N1·;1 •(c2 -d) + N1;2 • (c2 -a) 

BEZWIJK2: 

7 I 8 · hi < x ~ hi 
5 

X1=-·X 
7 

2 
X2 =-·X 

7 
x-0,75-h, 

&2=----·&u ⇒ a2=&2·E 
X 

x-0,5-hi 
&3=----·&u ⇒ a3=&3·E 

X 

a4 =as=f'm 

(x-d) 
Ed = --- '&11 ⇒ O'.v;I = &1;! 'Es of O'.v;l = fa ( als &,;! > &1·; "') 

X 

(x-a) 
&s;2 = ---· &u ⇒ O'.v;2 = &1·;2 • Es of o:i;2 = fa ( als &;2 > &s; "') 

X 

F1 = 0,5 ·a2·(x-0,75·h,) ·b1 

F2 =0,5-(a2+a3)·0,25·h,·b2 
F3 = 0,5 ·(0-3 + f'm) ·(0,5-hi-x2) ·bJ 
F4 = f' m · (x2 -0,25 ·h,) ·b3 

Fs = f'm·0,25-hi-b4 

N,;I = 0:-,;l · As;I 

N' .,:2 = 0:-,;2 • As;2 

F = F1 +F2+F3+F4+Fs+N,;1+N's:2 
&,, 

K=
X 

z1 = (x-0,75 · h,)/3 + 0,75-h, 

0, 5 · a 2 • 1 / 16 · h, 2 + 1 / 6 • ( a 3 - a 2) -1 / 16 • h, 2 

Z2 = ----------------+ 0,5-h, 
a2 • 0,25 • h1 +0,5-(a3-a2)-0,25 ·h, 

0,5 ·0-3 ·(0,5 -hi - xz)2 + l/6 ·(f'm-a3) -(0,5 · h,-x2)2 
Z3 = --------------------+X2 

a3 -(0,5 · h,-x2) + 0,5 · (f'm-a3) ·(0,5 -h, -x2) 

z4 = 0,5-(x2 -0,25 · h)+ 0,25 ·hi 

zs = l/8-h, 

M = F1 · (c2 -z1) + F2 ·(c2-z2) + FJ ·(c2 -z3)+ F 4 ·(c2-z4) + Fs · (c2 -zs) + N,;1 ·(c2-d) + N,·;2 ·(c2 -a) 

Auteur: R.P.G. Vissers -39- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 
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BEZWIJK3: 

3 I 4 . h1 < X ~ 7 I 8 . hi 
5 2 

Xt=-·X X2 = -·X 
7 7 
x-0 75-hi 

&2 = ' · &u ⇒ 0:2 = &2 · E 
X 

x-0,5-hi 
&3=----·&u ⇒ 0:3=&3·E 

X 

x-0,25-ht 
&4=----·£i, ⇒ 0:4=&4·E 

X 

(x-d) 
&d = --- . £,, ⇒ 0:"d = &,;l . Es of O:,;l = fa ( als &r;l > &,; ,,, ) 

X 

(x-a) 
&,;2 = --- · &11 ⇒ Oi;2 = &,;2 · E., of 0:,;2 = fa ( als &,:2 > &s; ,,, ) 

X 

Fi =0,5-o:2-(x-0,75-h,)-bi 

F2 = 0,5 · (0:2 +en)· 0,25 · h, · b2 

F3 = 0,5 · (o:3 + o:4) · 0,25 · h, · b3 

F4 = 0,5 ·(o:4 + f'm) -(0,25 -h,-x2)•b4 

F s = /' m · x2 · b4 

N,;l = 0:1;! · As;t 

N' .,:2 = o:;;2 · As;2 

F = Fi+ F2+ F3+ F4+ Fs+N,:t+ N's;2 

&,, 
K=

X 

z1 = (x-0,75-h,)/3 + 0,75-h, 

0,5 · 0:2 -1 /16 · h, 2 + 1/ 6- ( 0:3 - 0:2)-1/16 · hi2 
Z2 = ---------------+0,5-h, 

0:2 · 0,25 · h, + 0,5 · (o:3 -0:2) · 0,25 · h, 

0 5 · o: 3 · 1 /16 · h, 2 + 1/ 6 · ( o: 4 - o: 3) · l/ 16 · h, 2 

Z3 = ' + 0,25. h, 
0:3 · 0,25 · h, + 0,5 · (o:4 -0:3) · 0,25-h, 

0,5 · 0:4 · (0,25 • h, -x2)2 + 1/6 · (/' m-0:4) • (0,25 • h, -x2) 2 
Z4 = --------------------+x2 

0:4 · (0,25 · h, - x2) + 0,5 · (f'm-0'4) · (0,25 · h1 -x2) 

Zs = 0,5 · X2 

Auteur: R.P.G. Vissers -40-
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BEZWIJK4: 

1 / 2 . h1 < X :::,:; 3 I 4 . h1 
5 2 

Xt=-·X X2 =-·X 
7 7 
x-0,5-ht 

&3=----·&u ⇒ cn=&3·E 
X 

x-0,25-hi 
&4=----·&u ⇒ 0'4=&4·E 

X 

(x-d) 
&,·;! = --- '&u ⇒ o:u = &i;l ' E, of 0:1·;! = fi ( als &1';1 > &,; "') 

X 

(x-a) 
&:2 = --- · &u ⇒ 0:,-;2 = &:2 · Es of 0:,:2 = f ( als &,·:2 > &,·: ,., ) 

X 

F1 = 0,5 · 0'3 · (x -0,5-h1) · b2 

F2 = 0,5 · (o-3 +a4) ·0,25 ·ht ·b3 

F3 = 0,5 · (o-4 + f' m) ·(0,25 · h1 -:o)·b4 

F 4 = f' m · x2 · b4 

N,;I = O:,;! · As;I 

N' s:2 = 0:,:2 · A.\';2 

F = F1 + F2+F3+ F4+N,:1+ N',:2 

&u 
K=-

X 

z1 =(x-0,5-h1)!3+0,5-h1 

0 5 · a 3 · 1 / 16 · h1 2 + 1 / 6 • ( a 4 - O' 3) • 1 / 16 · h1 2 

Z2 = ' + 0,25 · hi 
0-3 · 0,25 · h1 + 0,5 · ( O' 4 - 0-3) · 0,25 · h1 

0,5 · 0"4 · (0,25 · h1 - x2)2 + 1 / 6 · (f' m -0'4) · (0,25 · h, - x2)2 
Z3 = ------'------------'-----------+X2 

0-4 · (0,25 · h, - x2) + 0,5 · (f' m-0'4) · (0,25 · h, - x2) 

Z4 = 0,5 · X2 

December 1999 

M =Fr· (c2 -zr) + F2 · (c2 -z2) + F3 ·(c2-z3) + F4 ·(c2 -z4) + N,;r · (c2 -d) + N,;2 · (c2-a) 
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BEZWIJKS: 

1 / 4 . h1 < X :::; 1 / 2 . h1 
5 2 

x1=-·x x2=-·x 
7 7 
x-0,25-hi 

&4=----·&11 ⇒ CJ'4=&4·E 
X 

(x-d) 
&,:1 = ---·&i, ⇒ cr1;1 = &,:1 · E.1 of CT1;1 = fa (als &1:1 > &,:,•1) 

X 

(x-a) 
&s;2 = ---· &11 ⇒ CT1;2 = &,;2. E.1 of CT,;2 = fa (als &,;2 > &.1; ,.,) 

X 

F1 = 0,5 · CT4 · (x-0,25 · h) · b3 
F2 = 0,5 · (a4 + f' m) • (0,25 · h-x2) · b4 

F 3 = f' m · x2 • b4 

N1·;l = CT,;I · As;I 

1V' .1;2 = CT,·;2 · As;2 

F = FI+ F 2 + F 3 + N,;I + N' 1;2 

&,, 
K=

X 

ZI =(x-0,25-ht)/3+0,25-hi 

0,5 · CT4 • (0,25 · h, -x2)2 + 1/6 · (f'm-a4) · (0,25 · h, -x2)2 Z2 = ___ ...:__ ___ __:_ ___ ....c.:...-__ __;___;_ _____ + X2 

CT4 · (0,25 · h1 -x2) + 0,5 · (f'm-a4) · (0,25 · h, -x2) 

Z3 = 0,5 · X2 

December 1999 

M =Fi· (c2 -z1) + F2 • (c2-z2) + F3 · (c2 -z3) + N,:1 · (c2-d) + N1·;2 · (c2 -a) 

Auteur: R.P.G. Vissers -42- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 



BIJLAGE C: MECHANISCH GEDRAG METSELWERK 

BEZWIJK6: 

611 
---·d <x:::;; 1/4-h, 
(611 +6s;11) 

61·1 
X1=-·X 

E:u 

( 
6.1'1) X2 = 1-- ·X 
611 

(x-d) 
.5\-;I = --- '611 ⇒ 0'1·;1 = &1:I '£1 of 0'1·:I = fa ( als &,;I > &1'; r/) 

X 

(x-a) 
6s:2 = --- · 6u ⇒ o:u = &":2 · E, of o:u = f ( als &,:2 > &r: 1•1) 

X 

N' 111 = f' m ·(0,5 · x1 +x2) ·b4 

N' .1;1 = 0'.'1:I. A.1';1 

N' .1:2 = 0:1·:2 • As:2 

F = N' m + N' l';l + N' .1:2 

611 
K=-

X 

0,5 · f' m · x1 · (1 / 3 · x1 + x2) + 0,5 · f' m · x2 2 

7--------'-----'-----------'----
- - 0,5 · f' m · x1 + f' m · x2 

M,11=N'111·(c2-z) 

M1:1 = -N1:1 ·(c2-d) 

M1:2 = N,:2 • (c2 -a) 
M = M,/1 + M,;I + M,:2 

Auteur: R.P.G. Vissers -43-

December 1999 

Technische Universiteit Eindhoven, BCO 



BIJLAGE C: MECHANISCH GEDRAG METSELWERK 

BEZWIJK7: 

&st &,, 
----·d<x~----·d 
( &st + E:.,; u) ( &,, + &s; 11) 

E:.,, 
X1=-·X 

&,, 

( 
&.w) X2= 1-- ·X 
&u 

X 
&2 =---·E:.,·;u 

(d-x) 

(x-a) 
E:.,;2 = ---• &2 ⇒ 0:,:2 = £.,:2 · E, of o:,;2 = fa ( als &.,·:2 > £.,: ,,, ) 

X 

N'm = f'm ·(0,5. XI + x2). b4 

N,·;I = - fa· As;! 

N' s:2 = a,·;2 · As;2 

F = N'111+N,:1+N'.,:2 

&2 
K=-

X 

0,5 . f' m . XI . (1 / 3. Xl + X2) + 0,5. /' m . X2 
2 

z=-----------------
0,5 . f' m . Xl + f' m . X2 

M," = N' 111 ·(c2-z) 
M,;1 =-N,;1 ·(c2-d) 

M,;2 = N,:2 · (c2 -a) 
M = M,/1 + M,;l + M,;2 

Auteur: R.P.G. Vissers -44-

December I 999 

Technische Universiteit Eindhoven, BCO 



BIJLAGE C: MECHANISCH GEDRAG METSEL WERK 

BEZWIJK8: 

&st 
a<x:::;----·d 

(&st + &s;u) 

X 
&2 =---·&s;u 

(d-x) 
⇒ en =&2-E 

(x-a) 
&s:2 = ---· &2 ⇒ 0:,:2 = &s:2 · Es of 0:,:2 = fi ( als &s:2 > &,: ,,1) 

X 

N' 111 = 0,5 • en • x • b4 

N,;I = - fa· As;I 

N' s;2 = Os;2 • As;2 

F = N' m + N,;I + N's;2 

&2 
K=-

X 

z=I/3-x 

M,,, = N' 111 • (c2 -z) 

M,·;1 = -N,;1 · (c2 -d) 

M,;2 = N,;2 · (c2 -a) 
M = M,,, + Ms;I + M,;2 

BEZWIJK9: 

X 

l':2 = ( &s; vl) . &,; vl 
- -h-x+a 
&s;11 

⇒ a2 =&2-E 

(x-a) 
&-:2 = ---· &2 ⇒ 0:,:2 = &s:2 • Es 

X 

N' 111 = 0,5 • a2 • x • b4 

N,;I = - fa·· As;I 

N,:2 = 0:,:2 · As:2 

F = N' 111 + N,·;I + N,;2 

&2 
K=-

X 

z=I/3-x 

M,,, = N' 111 • (c2-z) 

Ms;I = -N,;1 · (c2 -d) 

M:2 = N,:2 · (c2 -a) 
M = M,,, + Ms;I + Ms;2 

Auteur: R.P.G. Vissers -45-

December I 999 

Technische Universiteit Eindhoven, BCO 



BJJLAGE C: MECHANISCH GEDRAG METSELWERK 

BEZWIJKlO: 

Gehele doorsnede is gescheurd. 

F =fa· Al';!+ 51-;2 ·Es· As;2 

F = &s; vl • £.,. · As;I + &s;2 ·E.,· As;I 

F = (l\; ,,, + &1;2). E.,-. A.,;l 

F 
&s·1 = --- - E:s· vl 

•- E.,· As;I , 
⇒ CT.s;2 = &-;2 • Es 

&l'·v/-&-·2 K= ., , 

&r·1•/ _, ·h 
&";" 

M = - fa· A.,;1 · ( C2 - d) - CT.s;2 • As;I · ( C2 - Q) 

Auteur: R.P.G. Vissers 

December I 999 

-46- Technische Universiteit Eindhoven, BCO 


