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Het Olympisch Stadion 

Een grijze zondag in valc B 
De geur van opa's winterjas 
DWS moest tegen MVV 
Zacht sneeuwde het sigarenas. 

Een zomerdag, het was nog vroeg 
We Itochten Icersen aan een kraam 
Ilc en mijn vader, dat was genoeg 
Er reden renners in de baan. 

In het gras stond Rudi Alt ig 
Op zijn hoofd en 
Stralts Itwam Tiemen Groen 
Mijn vader had het zelf beloofd 
En Maspers met zijn kattesprong 
En Timoner en Noppie I(och 
De zon scheen, ilt was 9 jaar 
Zo jong 
En zo geestdriftig nog. 

De avond viel 
de laatste stralen van de zon 
Streelden het oude Stadion 
Het had een ziel, 

Een mooier monument 
Zal niemand zich ooit wensen 
Voor alle vaders die a l  dood zijn 
Monument voor de gewone mensen. 

Henk Spaan. 
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Voorwoord. 

Het massafenomeen sport neemt in de moderne samenleving een steeds grotere plaats in. Juist door de 
toenemende stress en gejaagdheid hebben mensen meer behoefte aan ontspanning. 
Zowel het actief deelnemen aan, als het passief bel<ijl<en van sport groeit in de breedte. Het bezoeken van grote 
sportevenementen is van het laatste een goed voorbeeld. 

De toenemende welvaart is mede oorzaalk van het feit dat de eisen aan sportaccommodaties steeds groter en 
omvattender worden. Voor stadions geldt dat er vele faciliteiten en voorzieningen aanwezig dienen te zijn. 
Sportgebouwen moeten multifunctioneel zijn om voldoende exploiteerbaar te zijn. Verschillende evenementen 
moeten er kunnen plaatsvinden en de omstandigheden voor het publiek moeten ideaal zijn. 

Voor het Olympisch Stadion in Amsterdam dat na de renovatie van 2000 weer in zijn oorspronI<elijI<vorm is 
hersteld, geldt dat het slechts een Iklein deel van de tribues overdekt weet. 
Om ook gedurende slecht weer de toeschouwersvan sportevenementen, die er georganiseerd zullen worden, zo 
veel mogelijk tegen de weersomstandigheden te beschermen is een volledig overdekte tr ibunering absoluut een 
vereiste. 

Vooral om de renovatie van het Olympisch Stadion in de toekomst te laten renderen en om de verwerving van de 
Europesche Kampioenschappen atletiek in 2002 extra kracht b i j  te zetten zal voor de gehele tr ibunering een 
overkapping worden ontworpen. Deze extra voorziening zal er voor zorgen dat de toeschouwersplaatsen tegen 
weersinvloeden zijn beschermd en dat het stadion onder een modern jasje klaar zal zijn om de 21''' eeuw tegemoet 
te treden. 

Nadat ti jdens het T9-project d i t  onderwerp is opgepakt, zal het ti jdens het afstudeerproject verder worden 
uitgewerkt. 
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Telteningen 

In het verslag zijn tekeningen opgenomen die duidel i jk maken hoe de constructie in elkaar zit en hoe de uiterli jke 

verschijning van het Olympisch Stadion wordt bei'nvloedt door de tribune-overl<apping. 

Naast het verslag zijn er bijlagen, waarin wordt beschreven hoe bepaalde berekeningen zijn uitgevoerd en 
belastingcombinaties zijn opgebouwd. Hierin zijn ook artikelen opgenomen betreffende voorbeeldprojecten. 
De specifieke inhoudsopgave van de bijlagen zijn hierin opgenomen. 
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Hoofdstul< l 
Inleiding 

1.1 Motivatie tot onderwerp. 

De afgelopen jaren zijn er in Nederland tal van nieuwe stadions gebouwd (Amsterdam ArenA, Gelredome) welke 
zijn voorzien van de nodige moderne voorzieningen. En er werd een aantal stadions grondig gerenoveerd, met als 
voorbeeld Stadion 'De Kuip' in Rotterdam en het Daimler-Benz stadion in Stuttgart (Duitsland). 

Wat hierbij opvalt is dat de nadruk l igt op het comfort van de toeschouwers bi j  de evenementen en de 
multifunctionaliteit van het stadion. Bij het Feyenoord Stadion en het Daimler stadion zijn bijvoorbeeld volledige 
tribuneoverl<appingen op het bestaande stadion aangebracht en zowel de Amsterdam ArenA als het Gelredome 
hebben een afsluitbaar dak. 

De uitdaging om het gerenoveerde Olympisch Stadion op een discrete manier van een volledig overdekte tr ibune te 
voorzien vormt de belangrijkste motivatie om d i t  onderwerp tijdens het afstuderen verder u i t  te diepen. 

1.2 Doelstelling van het afstudeerproject; 

Het Olympisch Stadion voorzien van een volledige tribune-overkapping die qua verschijning minimale inbreuk doet 
op de architectuur van het bouwwerl<. 

l .3 Probleemstelling van het afstudeerproject; 

Het ontwerpen en berekenen van een hoofdconstructiesysteem ten behoeve van een volledige tribuneoverkapping 
voor het Olympisch Stadion in Amsterdam. Tevens het ontwerpen van de secundaire (dak)constructie, details en 
fundering. 
Hierbij rekening houdend met de architectuur van het stadion en uitgangspunten die gesteld zijn ten aanzien van 
het algemeen comfort van de toeschouwers. 

Onderdakvoor een Sportmonument Pagina 1 
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Hoofdstul~ 2 
Achtergrond van het Olympisch Stadion. 

Sinds het stadion aan de lijst van Rijksmonumenten is toegevoegd is het proces van renovatie en herbestemming in 
gang gezet. 
De verschijning van het stadion is derhalve beschermd. Dit zal in de te ontwerpen constructie moeten worden 
meegenomen. Aan de vorm en de uitstraling van het stadion dient niets dan wel zo min mogelijk te worden 
veranderd. 
Het gehele stadioncomplex bestaat uit een aantal hoofdcomponenten die hier ieder zullen worden besproken. 

2.1 Het Stadion 

Toen Amsterdam in 1923 de Olympische spelen van 1928 kreeg toegewezen werd aanvankelijk besloten het oude 
Amsterdam Stadion van Harry Elte voor deze gelegenheid te verbouwen. 
Vanwege zijn grote interesse voor de architectuur van sportgebouwen leek Jan Wils de aangewezen persoon 
hiervoor. Maar de gemeente Amsterdam toonde bezwaren tegen de verbouwingsplannen. 
Het in 1917 gestarte 'Plan Zuid', naar het stedebouwkundig ontwerp van H.P. Berlage, zou juist op de locatie van 
het oude Stadion zijn laatste uitbreiding moeten krijgen. 

In 1926 presenteerde Jan Wils zijn ontwerp van het nieuwe Stadion, op 18 mei 1927 legde Prins Hendrik de eerste 
steen en op 1 mei 1928, zeventien dagen voor het begin van de spelen, werd het Stadion opgeleverd. Zoals in 
figuur 2.1 is te zien, heeft Wils het Olympisch Stadion een kwart slag gedraaid ten opzichte van het oude Stadion, 
zodat de eretribune -met onder meer de koninklijke loge- nu op het westen is komen te liggen, beschermd tegen de 
middagzon en de heersende zeewind. De tweede overdekte zittribune, de Marathontribune, ligt aan de 
overliggende zijde, op het oosten. Aan weerszijden van de overdekte tribunes, aan het begin van de bochten, liggen 
de niet-overdekte zitplaatsen en de staanplaatsen achter de beide doelen. 
Aan de buitenzijde van het stadion overheersen de twee miljoen bakstenen die, in combinatie met de overstekende 
betonnen luifels, zijn verwerkt op een wijze die de invloed van Frank Lloyd Wright en H.P. Berlage verraadt. 

Het Olympisch Stadion was het eerste stadion in Nederland dat besproken werd in architectonische 
beschouwingen. De voornaamste kritiek op het stadion gold het gebrek aan evenwicht tussen de binnen- en de 
buitenkant. 
Binnen voldeed het stadion volledig aan de moderne eisen die Wils zichzelf stelde: 

De architectuur op sportgebied moet licht, luchtig, strak van lijn, lenig en gespierd, speels en toch zakelijkziin. 

Figuur 2.1 IOverzichtsfoto van het Olympisch Stadion tijdens de 
Spelen met op de achtergrond het oude Stadion. 
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Maar aan de buitenzijde had Wils het betonnen skelet verstopt achter een gesloten, logge bakstenen façade. Van 
'lichte, luchtige lenigheid' was hier geen sprake. 
Hoewel theoretische beschouwingen rond een stadion vaak weinig gemeen hebben met de beleving van 
toeschouwers en sporters, zijn ze zeker bij het Olympisch Stadion van groot belang omdat de erkenning van het 
stadion als Rijksmonument ook op een kunsthistorisch oordeel gebaseerd is. 
Het Olympisch Stadion was één van de eerste, zo niet het eerste stadion dat werd ontworpen in een moderne, 
zakelijke, constructieve stijl. 
Wils was de eerste stadionarchitect geweest die de droom van de grondlegger van de moderne Olympische Spelen, 
baron Pierre de Coubertin, had trachten te realiseren. De Olympische architecten hadden volgens de Coubertin de 
taak een Olympische stad te creëren waarvan het silhouet harmonieus bij de natuurlijke omgeving zou aansluiten. 
Niet van invloed op de architectonische beoordeling, maar des te meer op de beleving van de toeschouwer was de 
aanwezigheid van een sintelbaan en vooral een 500 meter lange wielerbaan. Een miskleun. Alvóór 1928 leefde de 
opvatting dat een wielerbaan de sfeer in een atletiek- en voetbalstadion nadelig beïnvloedde. Wils' stadion zou dan 
ook het laatste Olympische Stadion zijn waarin een wielerbaan werd opgenomen. 

Het hele bouwwerk bestaat ui t  een geraamte van vloeren, balken en kolommen van gewapend beton. De kolommen 
brengen de belasting onmiddellijk op de fundering over, bestaande ui t  I: 4500 houten palen van 13 meter lengte 
die zijn afgeheid op een belasting van 12 ton. Op de palen liggen betonblokken ter ondersteuning van de 
kolommen, door koppelbalken verbonden om zijdelingse verschuivingen tegen te gaan. Het geraamte is opgevuld 
door binnenwanden tussen de kolommen en wordt aan de buitenzijde door een niet dragende bakstenen sluitmuur 
aan het oog onttrokken. Het zichtbare beton is bewerkt door zandstralen. 

2.2 De stereotype kenmerken van het stadion. 

De Marathontoren. 

Op het voorplein fungeert de ijle Marathontoren als tegenwicht voor de overheersende horizontale l i jn van het 
stadion. De hoogte van de toren is precies één-duizendste van de afstand van de marathon: 42 meter en 19,5 
centimeter. De openingen in de ui t  betonribben en baksteenplaten opgetrokken toren zijn gevuld met smalle 
stroken glassteen. Zoals te zien in figuur 2.2 
Van binnenuit verlicht biedt de toren de illusie van een breekbare lichtpilaar. Bovenin de toren liggen de vier 
balkons waarop tijdens de spelen van 1928 bazuinblazers de marathonlopers aankondigden, daarboven bevinden 
zich de futuristisch gehoekte openingen voor de luidsprekers. De toren wordt afgerond door een schaal waarin, voor 
het eerst in de geschiedenis van de Olympische Spelen op een dergelijke prominente plaats, de Olympische vlam 
brandde, die bij de Amsterdamse bevolking bekend zou worden als 'het asbakje van de KLM-vliegers'. 
De marathontoren werd hét symbool van het Olympisch Stadion, een onmiddellijk te herkennen visitekaartje en een 
veelgebruikt silhouet. 
Gezien de belangrijke architectonische waarde van de toren dient deze door de te ontwerpen constructie met 
respect te worden benaderd. 

Figuur 2.2 I De Marathontoren 
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De Marathonpoort. 

In de buitenmuur neemt de Marathonpoort een centrale plaats in. De poort is een doorgang met bloembakken aan 
weerszijden en wordt overdekt door een balkonconstructie. Op twee platen in de zijwanden van de poort zijn de 
namen van de Nederlandse overwinnaars bij de Olympische Spelen gebeiteld. Om de uitstraling van de 
marathonpoort te behouden dienen eventuele kolommen aan de buitenkant de toegang van de poort op geen 
enkele manier te hinderen. Misschien zouden deze de toegang juist kunnen benadrukken. Figuur 2.3 toont een 
opname van de Olympische Marathon in 1928 na de start waar de renners door de poort het stadion verlaten. 

De veldverlichting. 

In 1934, nog voor de uitbreiding, kreeg het Olympisch Stadion de beschikking over vier prachtig vormgegeven 
lichtmasten met een permanente lichtinstallatie. Daarmee was het Olympisch Stadion een van de eerst Europese 
stadions met een permanente lichtinstallatie. 
Gezien de historische waarde van deze lichtmasten en de uitstraling die ze hebben in het geheel wordt er wel naar 
gestreefd deze lichtmasten in de huidige vorm te behouden maar dit is niet noodzakelijk. Figuur 2.4 op de linker 
pagina toont 1 van de 4 masten. 

De overkappingen. 

In het beginstadium van het ontwerp koos Wils voor een betonnen, kolomloze overkapping van de voornaamste 
zittribunes maar wegens financiële redenen moest hij daarvan afzien. In plaats daarvan zijn ten behoeve van de 
marathontribune en de eretribune ijzeren kappen geconstrueerd. 
Om een onbelemmerd uitzicht te garanderen zijn de ondersteuningspunten op de grootst mogelijke onderlinge 
afstand en zover mogelijk naar achteren geplaatst. 
Met vrijhangende overstekken van 11,31 meter bij de Marathontribune en 17,60 meter bij de Eretribune, werden 
voor die t i jd indrukwekkende technische prestaties geleverd. In figuur 2.5 een beeld van de kap op de Eretribune 
Om plaats te maken voor de nieuwe tribuneoverkapping zullen de bestaande kappen worden verwijderd. 

De tribunetoegangen in de bochten zijn, naast de Marathonpoort, de enige doorbrekingen van de bakstenen 
façade. Het zijn elementen van het stadion die misschien wel het meest verwijzen naar de architectuurvan Frank 
Lloyd Wright, van wie Jan Wils groot fan was. De intieme ontsluiting van de tribunes maakt op de bezoeker 
onmiskenbaar een sterke indruk. De uitstraling van deze tribunetoegangen zal door de tribuneoverkapping met 
respect moeten worden benaderd. Figuur 2.6 op de linkerpagina toont een van de 8 tribunetoegangen in de 
bochten. 

Figuur 2.5 I Overkapping op de Eretribune 

Onderdakvoor - een Sportmonument 
Het ontwerp en de constructieve analyse van een hoofd- en secundair constructiesysteem voor een tribuneoverkapping op het Olympisch Stadion in Amsterdam 
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Figuur 2.8 I Overzicht van het Stadion na de uitbreiding van 1937. 
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\ Het scorebord, 

Op de lengteas van het stadion staat aan de noordzijde boven de tribunering het scorebord. Op dit immense scherm 
> werden voorheen de tussenstanden en uitslagen van de sport evenementen bijgehouden. 

Naar mijn mening heeft dit geen sterke invloed op de gehele uitstraling van het stadion enerzijds en de beleving 
van de toeschouwers anderzijds en kan dit worden vervangen door modernere varianten in de aan te brengen kap 

i zodat een nauwe aansluiting van de kap op het stadion tot de mogelijkheden behoord. Figuur 2.7 

Uitbreiding van het stadion. 

Hoewel het Olympisch Stadion tijdens de spelen van 1928 maar vijf keer volledig uitverkocht raakte bleek de 
capaciteit in de jaren erna toch al snel ontoereikend. Vooral toen Feyenoord in 1934 haar plannen voor een stadion 

E 
van 65000 toeschouwers bekend maakte, moest Amsterdam wel reageren en de capaciteit ook boven de 60000 
toeschouwers brengen. 

i Bij de noodzakelijk geworden uitbreiding speelde de wielerbaan het stadion weer parten. De meest aantrekkelijke 
oplossing, het aanbrengen van een tweede ring, bleek onhaalbaar doordat het dakvan de eerste ring het uitzicht op 
de wielerbaan zou belemmeren. I Het scorebord aan de buitenzvde van het Sta 

! 
Het enige mogelijke was de minst aantrekkelijke plaatsen ver achter de doelen nog verder naar achteren op te 
hogen met een betonnen kraag. Om een vrij uitzichtvanaf de nieuwe tribunes te kunnen garanderen moest 
bovendien de kap van de Marathontribune omhoog geschroefd worden. 

i De concurrentie met de Kuip kon het Olympisch Stadion weer aan maar van een 'evenwichtige horizontale 
belijning', ' intieme ontsluiting', of 'lenige luchtigheid' was geen sprake meer. Figuur 2.8 op de linkerpagina bevat 
een luchtfoto van het Stadion na de verbouwing van 1937. 

2.3 Recente verleden en de toekomst. 

De situatie rondom het Olympisch Stadion in het begin van de jaren 90 is niet bijzonder opwekkend. De ruimtelijke 
werking die vroeger nog van het stadion uitging is teniet gedaan door de bouw van de twee Citroën-garages op het 
voorplein. En van de evenwichtige horizontale belijningvalt weinig meer te bespeuren sinds de verbouwing van 
1937. De in glas en beton uitgevoerde nieuwe tribuneschelpen misstaan volledig bi j  de oorspronkelijke 
architectuur die zelfs een troosteloze en hier en daar tamelijk verwaarloosde indruk maakt. De oorspronkelijk 
verlichting is wegens instortingsgevaar vervangen door nieuwe masten. Figuur 2.9 toont het ontluisterende beeld 
van de verwaarloosde catacomben onder de tribunes. 

Inmiddels kwam eind jaren 80 een lobby op gang voor het behoud van het stadion, die er aan heeft bijgedragen dat 
het in 1992 werd toegevoegd aan de lijst van rijksmonumenten. 

I 
Figuur 2.9 IDe verwaarloosde catacomben van het Stadion. 

Onderdakvoo~enSportrnonument 
Het ontwerp en de constructieve analyse van een hoofd- en secundair constructiesysteem voor een tribuneoverkapping op het Olympisch Stadion in Amsterdam 
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Door de komst van de Amsterdam ArenA in 1996 verloor het Olympisch Stadion haar laatste functie als basis voor 
de Europesche thuiswedstrijden van de A.F.C. Ajax. Sloop leek derhalve ondanks de monumentstatus 
onafwendbaar. Daarmee zou Amsterdam als eerste in de wereld hebben besloten tot sloop van een Olympisch 
Stadion. 

Sindsdien zijn er verschillende oplossingen bedacht om kool en geit te sparen; behoud van het stadion en de 
realisering van woningbouw. Nu is er een nieuwe oplossing. Het plan bestaat uit een voorstel van architect loop van 
Stigt het stadion te restaureren en een stedebouwkundige studie om in het gebied rond het stadion 800 woningen 
te realiseren. 

De restauratie van het stadion komt neer op het afbreken van de betonnen ringen aan de noord- en zuidzijde die 
Wils in 1937 toevoegde, het verwijderen van de wielerbaan om plaats te maken voor een achtbaans atletiek-baan 
en het in oorspronkelijke staat terugbrengen van de overkappingen van de hoofdtribunes, de lichtmasten, de 
houten banken op de tribunes, de bloembakken, de pilonen en het scorebord. Onder de hoofdtribunes komen 
behalve kleedkamers ruimtes die verhuurd kunnen worden aan bedrijven en instellingen die op een of andere 
manier met sport te maken hebben, waarbij als voorbeelden worden genoemd: een Nationaal Olympisch Museum, 
een fitnesscentrum of een sportcafé. Aan de noord- en zuidzijde komen onder de tribunes nog meer kantoor- en 
bedrijfsruimten maar daar is de relatie met sport geen voorwaarde. De belangrijkste gebruiker van het stadion 
wordt de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie die hier internationale wedstrijden kan organiseren. Het stadion is 
op 15 mei 2000 weer officieel in gebruik genomen. 

Schade kap op de Marathontribune. 

Echter is op vrijdag 3 december 1999, vlak na oplevering van de renovatie van het Olympisch Stadion, tijdens een 
zware najaarsstorm de kap boven de Marathontribune weggerukt. De kap was volledig gerenoveerd en in 
oorspronkelijk staat op de juiste positie op het Stadion weer teruggebracht, nadat deze in 1937 met 5 meter was 

, . 
verhoogd om de uitbreiding van het Stadion mogelijk te maken. Wellicht was een kleine aanpassing (het dichten 
tussen de open ruimte tussen de kap en de Stadion muur) de catalisator voor deze ramp. Figuur 2.10 bevat een foto 
van de schade die is ontstaan. 
Dit voorval toont het belang van een juist onderzoek naar de constructieve eigenschappen van bouwconstructies in 
het algemeen en naar de windbelasting in het bijzonder. 

2.4 Het Olympisch Stadion in de 2lSte eeuw. 

Nu het stadion in oude glorie is hersteld, zal het gaan worden gebruikt als Atletiekstadion. Om voldoende comfort 
aan de toeschouwers van de te organiseren evenementen te kunnen bieden, zal de gehele tribunering worden 
voorzien van een permanente overkapping die er toe zal bijdragen dat het monument tot in de 22"" eeuw kan tonen 
wat haar schepper, jan Wils, ooit heeft bedoeld met: lichte luchtigheid. 

Onde~dakvoor een Spqrtrnoaumeni 
Het ontwerp en de constructieve analyse van een hoofd- en secundair constructiesysteem voor een tribuneoverkapping op het Olympisch Stadion in Amsterdam. 

Pagina 11 



TU /e technische universiteit eindhoven 
l 



TU !e technische universiteit eindhoven 

Uitgangspunten en randvoorwaarden. 

3.1 Uitstralingvan het Olympisch Stadion 

Ten aanzien van de architectuur van het stadion dient er naar gestreefd te worden dat de uitstraling ervan zo min 
mogelijk wordt aangetast. 
De uitstraling zoals bedoeld door de architect Jan Wils: 'Licht, lucht ig strak van lijn, lenig engespierd, speels en 
tochzakelijk'dient daar waar mogelijl<versterkt en ondersteund te worden. 

Deze criteria kunnen in de volgende punten worden vertaald: 

- De tribuneoverkapping dient constructief onafhankelijk van het Stadion te werken. Er vind geen 
Itrachtsoverdracht plaats tussen het bestaande bouwwerk en de te ontwerpen constructie. 

- Het Stadion dient door de constructie van de tribuneoverkapping zo min mogelijk aan het oog te 
worden onttrokken. 

- De horizontale uitstraling van het stadion dient niet te worden verstoord. 
- Schuine (diagonale) constructiedelen dienen zo veel mogelijk te worden vermeden. 
- De constructie dient zo open en licht mogelijk te zijn en zo mogelijk een aanvulling op het bouwwerk 

als geheel. 

De verschillende typerende bouwdelen van het stadion dienen hierbij speciale aandacht te krijgen. Dit zijn: 
De Marathontoren 

- De tribunetoegangen 
- De Marathonpoort 
- De veldverlichting 

3.2 Comfort en veiligheid van de toeschouwers 

Het comfort van de toeschouwers bestaat voornamelijk uit de bescherming tegen weersinvloeden, veiligheid en de 
mogelijkheid tot het zo goed mogelijk kunnen volgen van de (sp0rt)evenementen. Dit betekent dat vooral regen en 
wind dienen te worden geweerd. 
Om hieraan maximaal binnen de randvoorwaarden te kunnen voldoen,wordt gesteld dat het dakvlakvan de 
constructie minimaal 5 meter zowel buiten als binnen de tribunering moet oversteken. 

Om de veiligheid van de toeschouwers te blijven garanderen dienen er geen constructiedelen voor de in- en 
uitgangen geplaatst te worden zodat de toeschouwersstromen geen hinder van de constructie ondervinden bi j  het 
verlaten enlof betreden van het stadion. 

Onderdak-vooreen Sportrnon-ume~t 
Het ontwerp en de constructieve analyse van een hoofd- en secundair constructiesysteem voor een tribuneoverkapping op het Olympisch Stadion in Amsterdam. 
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3.3 Vrij zicht vanaf de tribunes 

Tot slot is het een absolute voorwaarde dat de toeschouwers niet worden gestoord in het aanschouwen van de 
evenementen door eventueel te plaatsen constructiedelen. Dit heeft tot gevolg dat er geen krachten uit de 
tribuneoverkapping binnen de stadionmuren naar de fundering kunnenlmogen worden afgedragen door 
constructiedelen die het vrije zicht op het atletiekterrein kunnen belemmeren. De constructie moet dus over de 
gehele diepte van de tribunes kolomvrij zijn en dusvolledig buiten het stadion worden opgelegd op de fundering. 
Dit is in figuur 3.1 illustratief weergegeven. 

Bij nieuwe stadions wordt een tribunedak meestal geïntegreerd met de constructie van de tribunes. Door het 
uitkragende dak momentvast met de tribunes te verbinden, ontstaat zo een relatief eenvoudige en economische 
verantwoorde integratie. Deze meest voor de hand liggende oplossing is voor dit stadion echter niet bruikbaar 
omdat de juiste gegevens van het bouwwerk ontbreken en het architectonisch niet wenselijk is het Stadion aan te 
tasten. Daarom zal de overkapping uitgewerkt moeten worden als een zelfstandige constructie. 

Figuur 3.1 I Doorsnede tribune. 

Onderdakvoor een_Sportmonument 
Het ontwerp en de constructieve analyse van een hoofd- en secundair constructiesysteem voor een tribuneoverkapping op het Olympisch Stadion in Amsterdam. 
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HoofdstuI< 4 
Het Constructief Ontwerp. 

Om tot een constructiesysteem te kunnen komen, zijn er tijdens het T-9 project verschillende mogelijkheden 
geïnventariseerd en globaal op hun voor- en nadelen beoordeeld. 
Hieronder zullen deze mogelijkheden worden opgesomd inclusief de voor- en nadelen die geleid hebben tot de 
keuze van het uiteindelijke constructiesysteem. 

Er is voornamelijk gekeken hoe de constructieprincipes voldoen aan de verschillende randvoorwaarden. 

4.1 Vergelijking van de verschillende mogelijl<e constructieprincipes. 

A. Volledig uitkragende spanten rondom het stadion 

Dit systeem bestaat uit een geheel van constructief zelfstandig werkende spanten die aan de buitenzijde 
rondom het stadion worden geplaatst en die naar 'binnen' uitkragen. Door de spanten te koppelen middels 
gordingen waarop het dakvlak rust, ontstaat een geheel. Figuur 4.1 

B. Aan weersz~j'den van de tribunering uitkragende spanten op I steunpunt 

Het betreft hier een systeem dat min of meer als een ring werkt. Lokaal worden de spanten op 1 steunpunt 
scharnierend opgelegd (op een pendelende kolom) en zijn daardoor niet in evenwicht. Door krachten te 
plaatsen die niet in het vlakvan het spant werken, en die een moment om het steunpunt kunnen uitoefenen 
wordt de ligger in evenwicht gehouden. Deze krachten kunnen worden opgenomen door de verschillende 
gordingen die doorlopende ringen vormen. Er ontstaan krachtsringen, met elementen die specifiek op druk 
of op trek moeten worden gedimensioneerd. De ring moet gesloten zijn en overal een minimale kromming in 
de plattegrond hebben om de krachtswerking tot stand te kunnen laten komen. Figuur 4.2 toont een foto van 
het model in schaal 1:200 waarin de werking van dit constructiesysteem is getoetst. 

C. Dakgedragen door een stelsel van kabelspanten tussen de lichtmasten 

Dit systeem bestaat ui t  liggers, welke het dakvlak dragen, die aan de buitenzijde van het stadion op 
kolommen zijn opgelegd. De binnenrand van de tribuneoverkapping wordt gedragen door een stelsel van 
kabelspanten tussen een aantal pylonen of tussen bijvoorbeeld de vier lichtmasten. Bij 4 draagpunten 
vormen de kabelspanten een rechthoek in de plattegrond waarvan de hoofdrichtingen evenwijdig lopen 
metde 2 hoofdassen van het stadion. Figuur 4.3 

Onderdakvoor een-Sportmonumed 
Het ontwerp en de constructieve analyse van een hoofd- en secundair constructiesysteem voor een tribuneoverkapping op het Olympisch Stadion in Amsterdam. 

Figuur 4.1 ISan Pao10 Stadion, Napels flalie) 

Figuur 4.2 I Modelvan Constructiesysteem B op het 
Olympisch Stadion 

Figuur 4.3 IHetReebokStadion, Bolton (Engeland) 
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D. Afgetuide dakconstructie 

Naar voorbeeld van het Stade de France in Parijs. De tribuneoverkapping bestaat uit een verzameling van 
kolommen die ieder èèn of een aantal liggers ondersteunen middels een serie tuien. Aangenomen wordt dat 
voor het Olympisch Stadion de gebruikte Itolommen niet langer mogen zijn dan 2 keer de stadionhoogte 
zodat de horizontale uitstraling van het Stadion wordt gehandhaafd. Wanneer de liggers onderling met 
elkaar wordenverbonden in het horizontale vlak zodat de tribuneoverkapping stijf genoeg is tegen vervormen 
in ditvlak (door horizontale belasting t.g.v. wind), kan het dakvlakvrij worden opgehangen aan de kolommen 
onder dat er een directe koppeling bestaat tussen de kolommen en het dakvlak. Figuur 4.4 

4.2 Keuze van het constructiesysteem op basis van criteria. 

De voor- en nadelen die de verschillende constructieprincipes met zich mee brengen zijn in tabel 4.1 tegen elkaar 
uitgezet. 
Hierbij is onderscheid gemaakt op een 10-tal criteria die van belang zijn. 
Deze criteria zijn: 

Plattegrond: De mate waarin het constructiesysteem de grillige plattegrond van het stadion makkelijk volgen 
kan of niet. 
Architectuur5tadion: De mate waarin de constructie de uitstraling van het stadion be'invloedt of  niet. 
Veiligheidsupp_orJers: De mate waarin de te plaatsen constructieonderdelen een belemmering vormen voor 
de doorstroming van de supporters. 
Constructiehoogte: De hoogte die het constructiesysteem vereist. 
Standaardisatie: De mogelijkheid tot  repetitie door gelijkvormigheid van de constructiedelen. 
Prim_aire_werking: De mate waarin alle constructieonderdelen een constructief primaire bijdrage leveren in 
het krachtenspel van het constructiesysteem. 
Dimensies: De afmetingen die constructiedelen nodig hebben doordat er eventueel grote buigende 
momenten in de constructie voorkomen. 
Lokaal 1 Globaal: De kans dat bi j  lokaal bezwijken ook globaal bezwijken optreedt. Dit hangt samen met de 
mate van primaire werking van de constructie delen. 
Een_voud: De mate van eenvoud van het constructieprincipe. 

Op basis van een opsomming in tabel 4.1 van bovenstaande voor- en nadelen is er gekozen voor het 
construct iesysteem B, Aan-weerszijdenwan-de tribuner/ng_uitkragende_spanten o,p i steunpunt. 

Vooral de eigenschap van bijna alle elementen onderdeel te zijn van het primaire constructieprincipe, biedt de 
mogelijkheid om licht te constructrueren. Licht in het beeld van de architectuur van Wils. 

Ondecdakv-oo~een Sportm_on-ument 
Het ontwerp en de constructieve analyse van een hoofd- en secundair constructiesysteem voor een tribuneoverkapping op het Olympisch Stadion in Amsterdam. 

Ta bel 4.1 Vergelijking van de verschillende constructiesystemen 
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Tevens heeft de uitstraling van de constructie nauwelijks tot  geen invloed op de uitstraling voor de bestaande 
architectuur van het stadion. Er kan worden volstaan met een geringe constructiehoogte, zodat de Marathontoren 
de eyecatcher van het stadion blijft. De constructie heeft tevens de eigenschap de stadionplattegrond redelijk te 
volgen. Tot slot is dit constructieprincipe het meest interessant van de bekeken en vergeleken opties. 

4.3 Uitgangspunten constructieve eigenschappen van het constructieprincipe. 

- De constructie is in evenwicht door vervorming t.g.v. de belasting die op de constructie werkt. Dat wil 
zeggen dat door verplaatsing van de spanten de ringen op spanning worden gebracht en zo voor een 
evenwichtssituatie zorgen. Dit is een combinatie van ring- en liggerwerking. 
Voor ringwerking zie paragraaf 4.4 

- De kolommen zijn min of meer als pendels te beschouwen die slechts een inklemming om de eigen 
elementas hebben. Ze hebben wel de eigenschap buigende momenten op te kunnen nemen over de andere 
assen. Deze keuze is gebaseerd op de wens om zo min mogelijk buigende momenten naar de fundatie af te 
laten voeren. Stabiliteit in het vlakvan de kolommen-ring zal zodoende door stabiliteitsverbanden moeten 
worden verzorgd. 

- De kolommen worden gekoppeld door een ring die de functie heeft om druk op te nemen. De 
'bovenring'elementen zijn onderling middels alle vrijheidsgraden met elkaar verbonden. De ring functioneert 
als een doorgaande ligger op meerdere steunpunten die hierdoor vooral in horizontale richting weerstand 
kan bieden aan de vervormingen. 

- De spanten die op de kolommen rusten, dragen primair het dakvlak en vormen de koppeling tussen de 
verschillende ringen van het constructiesysteem. 

Onderddkvoor een S p ~ r t m o n ~ m e n t  
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Figuur 4.8 I Doorsnede over de velg verdeeldin meerdere 
ringen. 
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4.4 Uitleg ringwerking 

In het voorgaande is al  enige malen gesproken over ringkrachten die componenten in de vlakken van de 
verschillende spanten uitoefenen zodat een combinatie van globale werking overgaat in lokale werking. 

Het begrip ringwerking kan misschien het makkelijkst worden uitgelegd aan de hand van de werking van een 
fietswiel. 
Figuur 4.5 

De spaken in een fietswiel verbinden de naaf (trekring) met de velg (drukring). Doordat de spaken niet in 1 vlak 
liggen maar gespreid zijn in de naaf, kan door het aanspannen van de spaken een grote stijfheid van de relatief 
slappe velg in het vlak loodrecht op het vlakvan de velg worden verkregen. De spanning in de spaken is door de 
cirkelsymmetrische vorm van een wiel idealiter altijd gelijk. 

Figuur 4.5 

Dit geometrisch gegeven kan ook worden omgekeerd. De spaken kunnen naar de velg worden gespreid zodat de Figuur 4.6 IFietswiel waarvan de spakengespreidzijn op de 

naaf kan worden teruggebracht tot een enkele knoop waarin de spaken samenkomen. Figuur 4.6 velg. 

Het wiel is vooralsnog een gesloten vlak. De naaf kan ook worden gezien als een kern met een grote straal. Als het 
hart van deze straal wordt verwijderd, ontstaat een ring die de functie van de naaf heeft overgenomen, een trekring. 
Zo ontstaat dus een rondgaand vlak met een omsloten open ruimte. De stijfheid van deze ring hangt samen met de 
vorm en de mate van voorspanning. Figuur 4.7 

Wanneer het wiel vlak en rondom op de bovenring B van de velg wordt opgelegd en in de naaf (of de ring die daar Figuur 4.7 I Vervanging van de naafdoor een trekring. 

van over is) een neerwaartse last V wordt geplaatst, zal deze last via de 'boven'spaken naar de velg worden 
afgedragen waarin deze zal worden opgenomen middels drukkracht. Terwijl de onderspaken min of meer worden 
ontspannen. De neerwaartse verticale last uit het dakvlak (vlak beschreven door de spaken) wordt dus voornamelijk 
door het bovenste deelvan de velg opgevangen. Terwijl de onderrand van de velg wordt ontlast. In figuur 4.8 op de 
linker pagina wordt dit grafisch weergegeven. 
Afhankelijkvan de plaatsvan naaf t.o.v. de bovenring B en de onderringen kan op gelijke wijze een opwaartse 
kracht V worden opgenomen. 

Figuur 4.9 I Ve/gopgebouwd uit3 ringen. 

De velg hoeft niet per se te bestaan ui t  1 verticale schijfvormige ring. Maar kan ook een combinatie zijn van 2 of 3 
lijnvorige ringen die in voldoende spaken (spanten) worden ondersteund en zo samen een stijve ringvormen.Figuur 
4.9 Analoog hieraan kan worden gesteld dat de naaf is opgebouwd ui t  meerdere ringen. 

Zoals vermeld, zijn bi j  een cirkelvorm de krachten gelijk door de geometrische symmetrie. 
Doordat het stadion als uitgangspunt dient voor de constructiering en zich niet leent voor een cirkelvormige 
constructie zal het fietswiel ovaal moeten worden gemaakt. Figuur 4.10 

Figuur 4.10 1 Van cirkelvorm naar ovaal. 

Onderdakvoo~een_Sportmonument 
Het ontwerp en de constructieve analyse van een hoofd- en secundair constructiesysteem voor een tribuneoverkapping op het Olympisch Stadion in Amsterdam. 
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Figuur 4. l l ]Stadion 'De Kuip', Rotterdam. Figuur 4.12 I Gottlieb Daimler Stadion, Stuttgart (Duitsland) Figuur 4.13 I Olympisch Stadion, Rome (lfalie) 
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4.4.1 Voorbeeldprojecten. 

In de bouwpraktijk is het gebruik van ringwerking al  vele malen toegepast. Steeds in een andere verschijning en 
voor andere toepassingen. Opvallend is wel dat voornamelijk tribuneoverkappingen zich bijzonder goed lijken te 
lenen voor gebruikvan dit constructieprincipe gezien de reeds uitgevoerde projecten. 
Onderstaand zijn enkele stadions weergegeven waarbij voor de tribuneoverkappingen gebruik is gemaakt van 
ringwerking in het constructiesysteem. 

Figuur 4.17 I Sony Center, Berlijn (Duitsland) 

Figuur 4.14 (Prater Stadion, Wenen (Oostenrijk) Figuur 4.1 5 I Stadion Delle Alpi, Turijn (/talie) Figuur 4.16 I Rothenbaurn Center Court, Harnburg(Duits1and) 

Onderdakvoor een-SportmonumenI 
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4.5 Vorm bepaling van de spanten. 

Met de combinatie van ring- en liggerwerking als constructieprincipe, kan worden ingegaan op het constructief I \ I  

ontwerp. 

De ligger- cq spantvorm komt daarbij als eerste aan bod. h 
Sterk vereenvoudigd zou de constructieve werking op lokaal niveau als in figuur 4.18 kunnen worden voorgesteld. 
Het spant is opgelegd op een pendelende kolom, aan weerszijden van de oplegging uitkragend. De uitkraging aan de T 
buitenzijde is over de gehele ring constant, 5 meter. Terwijl de binnenzijde van de uitkragingvarieert tot  een maximum 
van bijna 40 meter. In de oplegging en in de uiteinden, is het spant met de ringen verbonden die globaal de constructie 
in evenwicht brengen. Lokaal wordt evenwicht verkregen door krachtscomponenten uit de ringen in het vlakvan het 
spant. De pijlen in de figuur geven dit weer. 

Afhankelijkvan de kromming van de ring kunnen de componenten in het vlakvan het spant variëren. Hoe groter de 
straal (kleine kromming) hoe kleiner de component in het vlakvan het spant. Bij een cirkelvormige constructie is de 
invloed van de ring op het lokale evenwichtvan de spanten constant. Terwijl bi j  een ovaalvormige constructie deze 
invloed verloopt. Dit gegeven is voor het totaalontwerp van de constructie waarschijnlijl<van groot belang. e*V=2T*h 

Figuur 4.18 15chernatiseringkap. 
De vormbepaling van het spant zal voornamelijk dienen om een indicatie te krijgen van welke ringkrachten bij welke 
spantvorm kunnen worden verwacht. Om deze ringkrachten uit de componenten uit het vlak te destilleren moet een 
aanname worden gedaan van de gemiddelde kromming van de constructie. 

Er wordt van een cirkelvormige constructie uitgegaan waarvan de diameter van de kolommenring precies om de 
lengteas (119.021 [m]) van het stadion past. Verdeeld in 60 gelijke stramienen hebben de ringelementen tussen de 
kolommen een gelijke lengte van: 12.46 [m]. De onderlinge hoek a tussen 2 spanten en hun aangesloten 
ringelementen is dan 6". 
Er is nu een eenduidige verhouding tussen krachtscomponent in het vlakvan het spant en krachtscomponent in de 
ring: 

S .  Rx;i ring 

2 sin(:) 

Zie ook figuur 4.19 

Aangenomen wordt dat de krachten in de ring 10 keer zo groot zijn als de krachten in het vlakvan het spant. 

' ring \ 
g 'ring 

Onderdak op een.Spo~tbmmmuen' 
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Hoogte Hz;bult@n 

~ = r i n n ~ n - ~ R x b o e n ~ % i ~ ~ ~ ~ j  

Variatie Hoogte 
Hybimsn= O [ml 

13000 1 T20 , 

Figuur 4.2 i I CcerIoop van de reactiekrachten. 

10000 ,- -- - -- ---- 

Varlatie Hoogte Hz;blnnrn 

E ,!z 
900 q 

Hybiatens 10 [ml 
10000 . - - 

l I 

Figuur 4.23 I Verloop van d@ reactiekrachten. 
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4.5.1 Invoer in PC- frame. 

De globale werking van de ringen maakt lokaal evenwicht mogelijk. Dit lokale evenwicht speelt zich in het vlakvan het 
spant af. Om af te kunnen schatten wat de reactiekrachten in de aangrijppunten van de ringen zijn, zijn in deze 
spantknopen verticale rolopleggingen aangebracht. De horizontale reactiekrachten hierin kunnen worden vertaald 
naar de globale ringkrachten. Een grove benadering maar deze geeft een beeld van het effect op de 
normaalkrachtenverdeling in de ringen door het variëren in de hoogte van de aangrijppunten t.o.v. de oplegging S van 
het spant op de kolom. Deze 'opleg'-knoop is scharnierend gekozen en neemt uiteindelijk al  de verticale krachten op. 
In figuur 4.20 is de schematische modellering van het spant weergegeven. 
In bijlage 11.1 kan worden nagegaan hoe de uitgangsbelasting op het model is opgebouwd. 

Het spant is als een balk gemodelleerd met behulp van een IPE 600 profiel. Hierbij wordt geen rekening gehouden met 
de absolute buigstijfheid van het profiel want het verschuiven van de rolopleggingen in de hoogte t.o.v. de oplegging S 
heeft voornamelijk het doel om een beeld te verschaffen op de effecten t.a.v. het verschuiven van de reactiekrachten 
onderling en de vervormingen. Invloeden van stijfheidsverschillen worden hierin dus niet meegenomen in het 
resultaat. 

Variatie hoogte buitenringknoop. 

De hoogte Hzibuiten tussen de buitenringknoop en oplegging S (bovenring) is met stappen van 1 meter opgevoerd tot een 
maximum van 10 meter. Hierbij is het verloop van de reactiekrachten in de verschillende opleggingen geregistreerd en 
in figuur 4.21 weergegeven. 

Bij een hoogte HZ,buiten van O [m] blijkt er geen horizontale reactiekracht te ontstaan in deze roloplegging (lste orde 
lineaire berekening). Voor de buitenring is de eerste stap daarom gekozen bi j  hoogte HZ,,uiten van 1 meter. Terwijl hoogte 
Hzibinnen wel op O [m] is gehouden. In deze knoop ontstaan derhalve slechts enorme verticale verplaatsingen en geen 
reactiekracht. 

RxObinnen blijft constant O [kN], terwijl Rx,buiten afneemt met toename van de hoogte HZ,,uiten. Wat ook logisch is. De arm die de 
resultante ui t  de ring om het oplegpunt S kan uitoefenen wordt groter. 

Variatie hoogte binnenringknoop. 

Vervolgens is bekeken wat de effecten zijn van een hoogteverschil HZ,binnen voor zowel de reactiekracht in de 
binnenringknoop als voor de overige opleggingen van het spant. Ook hier is een start gemaakt met HZ,,innen gelijk aan 1 
meter waarna in stappen van 1 meter het maximum van 10 meter is bereikt. In figuur 4.22 is de schematisering 
opgenomen. Hl,buiten heeft een constante grootte van 10 [m]. 

Opvallend is dat de binnenring de buitenring nagenoeg helemaal ontlast. Beide uitkragingen lijken ieder onafhankelijk 
van elkaar hun belasting op de eigen ring af te dragen. Figuur 4.23 toont de resultaten in grafiekvorm. 

Ondeldak op een Sportmonument 
Het ontwerp en de constructleve analysevan een hoofd- en secundair constructiesysteem voor een tribuneoverkapping op het Olympisch Stadion in Amsterdam 

Hz buten S W 
I \ x binnen 

I ' 'Z boven 
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Figuur4.20 1Modelleringvanhetspant. 

H 
r binnen 

Figuur 4.22 I Modellering van hetspant. 
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Het laten toenemen van de hoogte Hl,,innen heeft dus tot gevolg dat de te verwachten ringkrachten minder groot worden. 
Daarnaast l i jkt het spant zich stijver te gaan gedragen daar de vervormingen in de binnenknoop afnemen. 

De belasting wordt nu volledig gedragen door de 2 ringen (buiten- en binnenring) die aan de buitenzijden van het spant 
aangrijpen. De som van de componenten van deze ringkrachten is gelijk aan de component van de kracht uit de 
bovenring. Gezien de richting van de componenten kan gesproken worden over drukring (boven) en trekringen (buiten- 
en binnenring). 

Toe voegen derde ring. 

Er wordt nu bekeken wat de invloed is van het toevoegen van een 3de (trek)ring. Deze ring grijpt aan in het midden van 
het lange spantelement, en zal besproken worden als middenring, zie figuur 4.24. Ook de invloed van deze ring is 
voorgesteld als een verticale roloplegging. Nogmaals wordt de variatie met de hoogte in dezelfde volgorde 
doorlopen. Daarbij wordt de hoogte steeds op de helft hiervan gehouden. 

In figuur 4.24a zijn de reactiekrachten voor de opleggingen wederom met elkaar vergeleken. Het gevolg is dat de 
constructie zich, voornamelijk in het midden van het lange spantelement, stijver is gaan gedragen. Terwijl de som van 
de ringkrachten t.o.v. de 2 voorgaande variatie cycli is toegenomen. Het toevoegen van een derde trekring is derhalve 
een positieve bijdrage aan het constructief gedrag van de spanten. 

4.5.2 Uitwerken van de spantgeometrie 

De effecten van variëren van de ringhoogten t.o.v. de oplegging in de drukring is bekend. Er bestaat nu echter een vorm 
die lokaal aan de verticale belasting weinig weerstand kan bieden. Waarschijnlijk is een driehoekige geometrie die in 
de bovenhoek is opgelegd een goede uitgangssituatie om verder ui t  te werken. 

Optimalisatie van de geometrie. 

1. De knopen in de buiten-, midden- en binnenring zijn in het spant nu verbonden met een onderrand. Hierdoor 
wordt het grote optredende moment in de bovenrand meer ontlast. Deze onderrand heeft een constant hoogteverschil 
t.o.v. de oplegging van 10 meter. De middenring is t.o.v. de voorgaande ligging verticaal getransleerd en nog 
verbonden met de bovenrand middels een verticaal 'wand'-element. Dit vormt het uitgangspunt tot de volledige 
spantvorm. Figuur 4.25 

Hz buiten S 

X 5 [ml X 40 [ml 
Figuur 4.24 J Modellering van hetspant. 

X 

2. Het wandelement heeft een zuiver verticale oriëntatie. Uit esthetisch oogpunt zou het beter zijn om dit element 
loodrechtop de bovenrand te oriënteren. Figuur 4.26 

Onderdak op een SpprArnonurnent 
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3. Teneinde regenwater vanuit het dakvlak niet aan de binnenzijde van de tr ibunering af  te voeren wordt d i t  
opgevangen rondom t.p.v. de binnenring. Van waaruit het naar 'buiten' wordt getransporteerd langs de onderrand van 
het spant. Deze onderrand zal dus een blijvend afschot moeten maken. Maximaal verplaatsingscriterium voor de 
globale constructie voor de binnenring zal zijn dat deze 500 [mm] neerwaarts mag verplaatsen t.o.v. de onbelaste 
constructie. De binnen- en buitenring moeten dus 500 [mm] hoogteverschil maken om een minimaal afschot te 
behouden. Hiertoe is de buitenring met nog eens 500 [mm] extra verlaagd. Hierbij is in acht genomen dat de onderrand 
recht bl i j f t  en het wandelement loodrecht op de bovenrand bl i j f t  georiënteerd. Figuur 4.27 

4. Om de verplaatsing van de middenring te beperken is een directe koppeling van de middenltnoop met de 
oplegging waarschijnlijlt een oplossing. Figuur 4.28 

5. Om de bovenrand aan de buitenzijde van het spant meer te ontlasten en een samenwerking met de onderrand 
van het spant te vergroten is deze verdeeld in 4 gelijke delen. Naast het eerder a l  toegevoegde 'wand'-element zijn nu  
nog 2 korte 'wand'-elementen toegevoegd. Het element tussen de bovenltnoop en middenltnoop wordt nu oolt 
zwaarder belast. Figuur 4.29 

6. Tot slot zijn in het wand van het spant diagonalen geplaatst op 2 verschillende wijzen. Figuur 4.30 a/b  

De uitkomsten van deze 7 stappen, (stap 6 is in  2 varianten uitgevoerd) worden in figuur 4.31 vergeleken. 
De reactieltracht in de bovenring veranderd nauwelijks. Bijzonder is de sprong in  de reactiekrachten die ontstaat 
wanneer de buitenknoop met 500 [mm] extra wordtverlaagd. Hierbij bl i jkt nogmaals de grote invloed van de hoogte 
van de ringen t.o.v. de bovenring. De variatie van de hoogte van de buitenltnoop is niet weergegeven omdat die, in 
vergelijking tot de andere verplaatsingen, verwaarloosbaar klein is (<l  [mm]). 

De keuze voor toepassing van de uiteindelijke spantvorm u i t  deze verschillende varianten valt op basis van de 
optredende reactiekrachten en het totaal van de verschillende verplaatsingen op variant 6. 
Deze variant heeft weliswaar niet de Itleinste reactiekracht van allen maar de vervormingen in deze variant zijn over het 
geheel gezien het kleinst. 

De reactiekracht voor deze variant zijn: 

Rx;binnen = -416,5 [kN] Sbi,,,, = 4165 [ k  NI 
Rx;midden = -898,9 [kN] Smidde, = 8989 [kN] 
Rx.buiten = 20,7 [ItN] Sbuiten = -207.6 [kN] 

Opvallend is dat b i j  de gekozen variant in de buitenring een 'kleine' drukkracht optreedt t.g.v. de belasting. Hierbij 
moet in  acht worden genomen dat de schematisering van de invloed van de ringen (middels het aanbrengen van 
verticale rollen) slechts een benadering is van de werkelijke globale invloed van de ringen. 
In werkelijkheid zullen de knopen waarin de ringen op de spanten aangrijpen wel  degelijk horizontale vervormingen 

Y 5 Y  4 o 
Figuur 4.27 

S 

/ 5 /  4 o 
Figuur 4.28 

x 
S 

x 5 x  40 
Figuur 4.30a 

1 

] 5 /  40 
Figuur 4.30b 
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kunnen ondergaan in tegenstelling tot  wat verticale rollen toelaten. Het vermoeden is dan ook dat wanneer de 
onderrand als geheel een horizontale verplaatsing ondergaat, de totale kracht die nodig is om deze verplaatsing zo 
veel mogelijk tegen te gaan vermoedelijk redelijk gelijkmatig over de 3 'trelt'ringen zal worden verdeeld. 

De spantgeometrie die is ontstaan heeft veel overeenl<omsten met de spantgeometrie die is toegepast b i j  de 
tribuneoverltapping op stadion Feyenoord in Rotterdam. Echter met dat verschil dat de oplegging van het spant in de 
bovenknoop is en niet in buitenknoop. Het is interessant om te beltijlten wat de effect van di t  verschil is. Zie figuur 4.32 

In de bijlagen zijn een 2-tal artikelen opgenomen waarin de tribuneoverltapping in Rotterdam wordt besproken. 

4.6 Eerste dimensionering spantelementen. 

Teneinde in  het globale rekenmodel een indicatie te hebben van de dimensies van de verschillende spantelementen 
zijn deze op basis van de resultaten ui t  variant 6 voor de spantelementen aangepast. 

Criteria hierbi j  zijn steeds de door het programma berekende spanningen (op basis van normaalkracht in combinatie 
met optredende momenten) in de elementen. Deze mogen niet de maximale waarden van 355 [N/mm2] (voor s355) 
overschrijden. Daarnaast zijn maximale vervormingen lokaal per element gecontroleerd op de maximaal toelaatbare 
waarde van 1/250/. Het streven bi j  de uiteindelijke dimensionering is zo veel mogeli jk gebruik te maken van gelijke 
dimensies in de verschillende spantelementen. 

De elementen worden allen uitgevoerd in ronde buizen. Opgesomd leidt d i t  vooralsnog tot  de volgende dimensies: 
Onderrandelementen: 273 * 6.3 [mm2] 
Bovenrandelementen: 406.4 * 8.8 [mm2] 
Wandelementen: 108 * 6.3 [mm2] 

De resultaten van di t  onderzoek staan in nevenstaande tabel waarin is weergegeven welke standaard buiselementen 
zijn gekozen voor de verschillende liggerdelen. Zie figuur 4.33 

Alle staven zijn aan weerszijden ingeklemd opgelegd in de knopen. 

Ook de totale vervorming van de ligger is uiteindelijk bekeken. 

Figuur 4.3 2 (Kap op Olympisch Stadion in verge/~//(ing met de 
kap op De l(i/ip 

Figuur 4.33 I Elementnummering van het spant. 

Spantelementen en hun dimensies. 

Onderdakop een Sportmonument 
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Figuur 4.36 I Hef splitsen van de kolommen. 
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Het criterium hierbij is dat de maximaal optredende verplaatsing per knoop niet groter mag zijn dan 11250 van de 
afstand van de knoop tot  aan de oplegging in S. Dit vooral in  verticale zin bekeken. 
Uit nevenstaande tabel b l i jk t  dat de ligger op 2 knopen na voldoende stijf is b i j  de gebruikte dimensies en 
randvoorwaarden. Ondanks dat 2 knopen niet voldoen zal met de gevonden dimensies het model worden ingevoerd. 

Er dient nogmaals te worden opgemerkt dat de aangenomen rolopleggingen niet de werltelijltheid nabootsen. Dit 
probleem zal later in het eindig elementen paltlcet aan het licht komen wanneer de constructie ruimtel i jk wordt 
bekeken. 

4.6.1 Dimensioneren van de ltolom. 

Het spant rust met de bovenknoop 5 op de Itolom. 
Oolcvoor de kolommen geldt dat een grove inschatting van de te gebruiken dimensies wenselijk is alvorens de invoer in 
Ansys te kunnen doen. De I<olommen hebben een lengte die ze 10.5 meter boven het hoogste punt van het stadion laat 
uitkomen. Dit is 27000 [mm]. De verticale reactiekracht in knoop 5 is: 963.35 [[<N]. 
Volgens figuur 4.34 is een veilige aanname voor de minimale doorsnede eigenschappen te doen als de grootste 
kniklengte (2 LsyJ wordt aangehouden. Hierbij wordt de horizontale stijfheid van de constructie als oneindig 
verondersteld. De dimensies voor de kolomelementen zijn derhalve voorlopig: 500 * 33 mm2 

4.7 Aanpassen van de Itolomgeometrie aan de ruimtelijke situatie. 

Het spant is met de bovenknoop (5) opgelegd op de kolom. Het probleem dat hierbij ontstaat is dat de kolom een 
spantelement in de onderrand snijdt, zie figuur 4.35, omdat beide elementen in  hetzelfde vlak liggen. Deze situatie is 
niet wenselijk. 

Om d i t  probleem op te lossen kan voor een 2-tal mogelijkheden worden gekozen. 

4.7.1 Het splitsen van de kolom in 2 elementen zodat een vork-achtige ondersteuning ontstaat, 

Het voordeel van deze mogelijkheid is dat de dubbele kolom de kolommenring st i j f  maakt in het eigen vlak (tangentiële 
richting). De kolommen kunnen slanker worden uitgevoerd omdat de neerwaartse last u i t  de constructie door 2 keer zo 
veel elementen wordt gedragen. En er zijn waarschijnlijk geen extra voorzieningen nodig om horizontale lasten ui t  de 
constructie over te brengen op de fundering. Figuur 4.36 geeft een ruimtelijke weergave van deze oplossing. 

Nadeel is dat de oriëntatie van de kolommen absoluut niet orthogonaal meer is, wat niet strookt met een van de eerder 
gestelde uitgangspunten. De grote hoeveelheid kolommen vertroebelt de uitstral ing van het stadion. 

Onderdakop een Sportmonument 
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Figuur 4.34 I Schematiseringkolom. 

19 - 3 7 . 3 8  / -46.8 

Figuur 4.3 5 I Geometrischprobleem, kolom- enspantelement. 
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4.7.2 Aanpassen van de 3-dimensionale geometrie van het spant, 

Niet alleen de kolom Ikan in 2 delen kan worden gesplitst, maar ook het element tussen buiten- en middenring van het 
spant. Vermoed wordt dat in de constructiering naast spanten ook diagonale windverbanden moeten worden 
opgenomen om weerstand te bieden aan de horizontale vervormingen t.g.v. windbelasting. 

Om deze windverbanden minimaal te laten meewerken in de ringwerking is het mogelijk om elementen tussen midden- 
en buitenring in de onderrand van het spant te splitsen in 2 delen. De 2 onderrand-elementen komen per spant met het 
beginpunt samen in  de middenknoop. Het eindpunt van de elementen l igt op de buitenring. Als de spreiding tussen de 
elementen steeds groot genoeg is komen de eindpunten van de elementen samen met de elementen van de 
aangrenzende spanten. Hierdoor ontstaat soort vakwerk in het vlakvan de onderranden van de spanten, met als 
randen de buiten- en middenring. 
De spantelementen tussen buiten- en bovenring Ikunnen deze wijziging exact hetzelfde ondergaan zodat deze 
elementen de buitenknoop nog steeds gemeen hebben met de onderrand elementen. Zie figuur 4.37 voor de 
ruimtelijke weergave hiervan. 

Het meewerken van de 'vakwerk'-diagonalen in  de r ingwerking is minimaal. Deze diagonalen laten de buiten- en l 
Figuur 4.3 7 I Aanpassing van de geometrie van de spanten. 

middenring vri j  om van- en naar elkaar te bewegen t.g.v. lengteveranderingen onder invloed van aanwezige 
normaalspanningen (zie figuur 4.38). Terwijl dat b i j  een situatie met extra stabiliteitsverbanden niet het geval zal zijn. 
Zie figuur 4.39 Buitenring 

Groot voordeel van deze verandering is dat er vermoedelijk geen extra stabiliteitverbanden nod ig  zijn in  de vlakken die 
de diagonale spantelementen bevatten. De toegepaste elementen zijn primair voor de gehele constructieve werking 
ingezet en niet slechts vanwege 1 enkel aspect. Daarnaast zijn de boven-, buiten- en middenring in ieder stramien in 1 
of 2 richtingen ondersteund in elke knooppunt. Dit brengt de kniklengte van de ringen als geheel terug tot maximaal 1 
elementlengte, in  het vlakvan de ondersteuning. 

Voor de kolommen heeft deze aanpassing tot  gevolg dat  in  het vlak van de kolommenring plaatselijk extra stabiliteit5 
Figuur 4.38 I Schematiseringmeewerken 'vakwerk'elementen 

voorzieningen moeten worden aangebracht wegens de pendelende werking van deze elementen. in ringwerking. 

Middenring 

Figuur 4.39 I Schematiseringmeewerken stabiliteit5 
elementen in ringwerking. 
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Hoofdstuk 5 
Bepaling van de geometrie van de constructie in het platte vlak 
m.b.v. Grafostatica. 

Zoals bekend is een stadion in het algemeen niet rond. Zo ook het Olympisch Stadion dat een bijzondere plattegrond 
vorm kent. Twee rechte tribunes die aan de buitenzijde verspringen ten opzichte van de bochten die de korte zijden 
vormen. 

Het constructieprincipe van ringwerking kan alleen dan functioneren als de ringen die de spanten met elkaar verbinden 
overal tenminste enige kromming hebben zodat een resulterende kracht ontstaat in het vlalcvan elk spant dat deze in 
evenwicht moet houden. 

5.1 Bepalen van de geometrie van de I<olommenring 

Er is naar een kromme gezocht voor de kolommenring die het stadion aan de buitenzijde zo nauw mogelijlc omsluit en 
waarmee buiten een afstand van 5 meter geen problemen zouden ontstaan met 'obstalcels' als de Marathontoren. Deze 
kromme is uiteindelijk opgebouwd u i t  een 8- ta l  cirkelsegmenten die vloeiend in  elkaar overlopen. 

Gestart wordt ter plaatse van de Marathontribune. Van hoekpunt naar hoekpunt is er een cirkelsegment getrokken, met 
het middelpunt op de symmetrieas van het stadion, dat op een afstand van 5 meter de marathontoren net niet 
belemmert. 
Aansluitend hierop is aan de westzijde een cirkelsegment getrokken dat de stadionplattegrond meer nadert. Om voor 5 
een vloeiende overgang te zorgen dient het middelpunt van di t  segment op, o f  in het verlengde van, de straal van het 
eerste segment te liggen. Eindpunt van d i t  segment wordt ook bepaald door de kromme van de binnenli jn van de 
tr ibunering die ook ui t  een aantal cirkelsegmenten is opgebouwd. 

Zo is de halve tr ibunering rond gegaan, van symmetrie-as tot symmetrie-as. De oostzijde bestaat u i t  5-segmenten 
terwij l  de westzijde ui t  3 segmenten is opgebouwd. Dit wordt voornamelijkveroorzaakt door de asymetrie die ontstaat 
b i j  het ver uitspringen van de Eretribune ten opzichte van het ronde deel van de tribunering. 
De stralen van de verschillende segmenten zijn achtereenvolgens: 

Segment 1: 381.52 [m] 
Segment 2 & 8: 88.17 [ml  
Segment 3 & 7: 76.64 [ml  
Segment 4 & 6: 91.03 [m 
Segment 5: 239.27 [m] Zie ook figuur 5.1 1 "  

Figuur 5.1 1 Geometrie van de kolommenring. 
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De totale lengte van de kolommen- cq bovenring bedraagt 692.2 meter. 
Om de lengte van de bovenringelementen tot 12 meter te beperken wordt er van ui t  gegaan dat er voorlopig 60 
stramienen zijn. Een aantal waarvan de betekenis in de sport in  het algemeen de grote drijfveer voor prestaties is. 

De onderlinge afstand van de Ikolommen wordt dan: 11.54 meter. 
De spanten, waarvan de uitgangsvorm nu  bekend is moeten volgens een bepaald systeem rondom het stadion worden 
gerangschikt. De basis hiervoor is de reeds bepaalde vorm van de I<olommenring. Deze rangschikking van de spanten 
echter Ikan niet zonder meer worden gekozen. 

De methode om dit te bekijken is gebaseerd op de 'grafostatica'. Deze gaat er van ui t  dat de in  een constructieknoop 
aangesloten (lijnvormige) elementen slechts normaalkrachten kunnen opnemen en lo f  uitoefenen. Deze krachten 
kunnen worden voorgesteld als li jnen waarvan de lengten representatief zijn voor de grootte van de krachten in de 
betreffende elementen. De richting van deze krachtli jn is bepaald door de geometrie van de constructie, of andersom, 
en de aard van de kracht, trek o f  druk. 

De krachtlijnen van de in de knoop aangesloten elementen vormen b i j  evenwicht een gesloten figuur (het 
krachtenevenwichtsfiguur). De lijnen sluiten met hun beginpunt aan op het eindpunt van de vorige kracht, wanneer de 
elementen in de richting van de klok een voor een worden benaderd. In d i t  geval doet het slechts uitspraakover de 
krachtsverhoudingen tussen de elementen en niet over het krachtsniveau. 

5.2 Bepalen geometrie in het platte vlak. 

Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat het systeem bestaat u i t  een geheel van 1 drukring, (de bovenring van de 
uiteindelijke constructie) die op spanning wordt gebracht door 1 trekring (de uiteindelijke binnenring). Deze ringen 
worden verbonden middels li jnvormige elementen die de spanten voorstellen. Het toevoegen van de andere ringen zal 
in  een later stadium worden besproken. 

8 A 1 

Om het systeem van vormbepaling te toetsen is er allereerst een grove verdeling gemaakt, met 8 stramienen. 
Als duidel i jk is hoe de grafostatica moet worden toegepast zal de constructie worden verfijnd. In figuur 5.2 is zichtbaar 
hoe de verdeling van de bovenring er in deze grove verdeling uitziet. Stramien A bevindt zich op de breedteas van het 
stadion ter plaatse van de Eretribune. 

C' C 
T.g.v. voorspanning in de ringen zal het constructiesysteem zich stijver gedragen. Deze voorspanning zal centraal staan 
b i j  het bepalen van de geometrie in de plattegrond. Het gaat hierbi j  vooralsnog slechts om de onderlinge 
krachtsverhoudingen in de elementen. Het niveau van voorspannen zal later worden besproken. 

De geometrie van het constructiesysteem is voorgesteld in  een plat vlak. Uitgangspunt is dat de drukringelementen 
allen even lang zijn en dat de krachten in  de elementen, vooroorzaakt door voorspannen, gelijk zijn. Dit betekent dat ze 5 E 4 
i n  het krachtenevenwichtsfiguur de radialen van een perfecte cirkel vormen. Immers hun krachten (en lengten) zi jn 
gelijk. Figuur 5 .Z I Verdeling kolommenring in Bgelijke delen. 
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Figuur 5.6 
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De krachtvectoren van de elementen hebben hun 'begin'-punt in het  centrum van een cirkel. Het beginpunt van iedere 
krachtvector l ig t  in die elementltnoop zodat de richting van de elementltracht naar de tegenoverliggende knoop is, het 
eindpunt. Voor element 1 geldt dat  de beginltnoop l igt  in B als het evenwicht in A wordt bekeken. En andersom. De 
richting van de kracht is naar de beschouwde knoop A, er werkt een drultltracht in d i t  element. Voor trek zou de Itracht 
in de tegengestelde richting werken. 
De cirkel zal de basis vormen van het Itrachtenevenwichtsfiguur die de geometrie van de constructie in  de plattegrond 
verder zal bepalen. Zie figuur 5.3 

De symmetrieas van de Itrachtenevenwichtscirkel is 90 gedraaid t.o.v. die van de plattegrond. 
Het evenwicht in knoop A wordt gevormd door de ringelementen 1 en 8, en een spantelement, 9. 

Spantelement 9 moet in de Ikrachtencirkel het evenwicht maken door samen met de elementen 1 en 8 een gesloten 
figuur te vormen. In figuur 5.4 is d i t  te zien. De richting van spantelement 9 en de grootte van de Itracht t.o.v. element 1 
en 8 is hiermee vastgelegd. 

De lengte in de geometrie is vooralsnog bepaald door de afstand van de drukring tot  5 meter binnen de tribunering. 

Met de klok mee kunnen de richtingen van de elementen die de spanten voorstellen worden gevonden. 
Figuur 5.5 geeft weer hoe d i t  voor de noordelijke helft  van de tribuneoverkapping is gedaan. 
De binnenste zwarte kromme is de l i jn die de binnenzijde van de tr ibunering op 5 meter afstand beschrijft. 

Voor de zuidelijke helft kan worden volstaan met het spiegelen van de gevonden l i jnen en hun richtingen over de 
symmetrieassen van het stadion respectievelijk van de Itrachtenevenwichtsfiguur. 
Het totale beeld voor zover dat nu bekend is, voor de drukringelementen en de spantrichtingen, i s  weergegeven in 
figuur 5.6. 
Voor de drukring geldt dat de geometrie hiervan bepaald is door de ovaal die om het  stadion is getrokken. Deze vorm, 
in combinatie met het uitgangspunt dat de normaalkrachten in de drukringelementen gelijk zijn, bepaald uiteindeli jk 
met behulp van het krachtenevenwichtsfiguur de richtingen van de spantelementen en de onderlinge verhouding van 
de elementkrachten. Het 'richtpunt' van de drukring is het centrum van deze cirkel. 

5.2.1 Toevoegen binnen(trek)ring. 

Idealiter zou de geometrie van de binnen(trek)ring samenvallen met de binnenste ovaal. De elementen van de 
binnen(trek)ring starten vanaf de rand van de krachtenevenwichtsfiguur op de begin- en eindpunten van de 
spantelementen. 

In eerste instantie is er voor gekozen om het richtpunt van de trekring samen te laten vallen met die van de drukring in  
het centrum van de cirkel. In de krachtenevenwichtsfiguur vallen de krachtli jnen van de 2 ringen samen. In de 
geometrie zijn de elementen dan parallel aan elkaar. 

Figuur 5.3 1 Plaatsen lcrachtlijnen in  krachtenevenwichtsfiguur 
A 

D' D 
E 

Figuur 5.4 

Figuur 5.5 
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Figuur 5.10 

Figuur 5.11 
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De drukringelementen kunnen worden gekopieerd, startend met element 1 naar het einde van element 9. Het element 
17 wordt ingesloten door element 9 en element 10. Hiertoe moet element 1 0  worden verlengd zoals in  f iguur 5.7 is te 
zien is. 

Analoog aan de opbouw van de drukring, Ikan di t  voor de binnen(tre1k)ring gebeuren. Steeds wordt er een nieuw punt 
gevonden waarin het spantelement en het trekringelement samenvallen waarna het volgend trekringelement vanuit d i t  
punt  kan worden geplaatst. 

Als de gehele figuur 5.8 wordt bekeken, heeft de Itromme die de binnen(trel<)trel<ring omschrijft een veel te kleine 
omtrek en is deze geometrie niet bruikbaar. 

Het richtpunt van de binnen(tre1k)ring zal moeten worden verplaatst maar dient wel  op de symmetrieas van de 
Itrachtenevenwichtsfiguur te blijven liggen om de enkele symmetrie van de gehele constructie te behouden. Figuur 5 7 

De start is gemaakt vanuit stramien A.wanneer nu  aan de tegenoverliggende zijde was begonnen, vanuit stramien E, 
dan had de binnen(trel<)ring een te grote omtrek gekregen. Omdat deze buiten de gevonden geometrie op  een 
constante afstand vanaf deze binnen(trek)ring was gelegen. Figuur 5.9. 

De start van de vormbepaling van de binnen(trek)ring is als vermeld gemaakt vanuit stramien A, aan de linkerzijde van 
de krachtenevenwichtsfiguur. 
Om de elementen in de geometrie verder u i t  stramien A te krijgen moet het richtpunt in de krachtenevenwichtsfiguur 
worden verschoven naar rechts. 
Om de plaats van d i t  nieuwe richtpunt voor de binnen(trel<)ring te bepalen, is er eerst een willelkeurig punt  genomen 
rechts van het centrum van de cirkel op  de symmetrieas. Hiernaartoe zi jn alle krachtli jnen getrokken vanuit de punten 
van de spantelementen. Om verwarring te voorkomen zijn de krachtslijnen van de drukring, met het r ichtpunt in  het 
centrum van de cirkel, weggelaten. 
In figuur 5.10 is het resultaat hiervan voor de geometrie zichtbaar. 

Figuur 5.8 

Blijkbaar is het richtpunt te ver naar rechts gekozen (te ver vanaf het startpunt) aangezien de binnen(trek)ringvoor een 
deel buiten de zwarte kromme valt. 
Het streven is dat de binnen(trek)ring ter plaatse van stramien A en E de 5-meter binnengrens raakt met een 
nauwkeurigheid van 50 mm. 

Om een nieuwe, beter sluitende geometrie te vinden, wordt een nieuw richtpunt -midden tussen de 2 eerder gebruikte 
richtpunten- gekozen. Figuur 5.11. 
Deze geometrie voldoet a l  bi jna aan het  eerder gestelde criterium. 
Iteratief wordt het richtpunt verschoven (steeds midden tussen de 2 voorgaande bepaalde richtpunten) to t  voldoende 
nauwkeurigheid is bereikt b i j  de aansluiting in  spant E met de kromme. 
Binnen een aantal stappen kan voldoende nauwkeurig de geometrie van de binnen(trek)ring worden bepaald voor een 
verdeling met 8 spanten. Figuur 5.9 
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Het uiteindelijk gevonden richtpunt heeft de eigenschap dat het niet uitmaakt waar gestart wordt vanaf de binnengrens 
(bij A of E) omdat in beide punten deze grens wordt geraakt. 

De consequentie van het verschuiven van het richtpunt leidt ertoe dat de binnen(trel0ringelementen geen constante 
normaalkracht ondervinden. De lengtes in de Ikrachtenevenwichtsfiguur zijn ten slotte niet meer gelijk. 

i i Duidelijk is dat de bepalende geometrie van de Ikolommenring in combinatie met de gestelde uitgangspunten het niet 
mogelijk maakt om de gewenste geometrie van de binnengrens volledig te volgen. 

Voor de volledigheid is ook de omgekeerde situatie bekeken. De binnengrens is in  8 gelijke elementen verdeeld die een 
even grote normaalkracht hebben. y - 4  

>, 
. - 

Nu vormen zij de radialen van de cirkel. De richtingen van de spanten en de vorm van de drukring is verder op gelijke C 
Figuur 5.12 

wijze bepaald. 

Figuur 5.12 laat zien dat de drukring de beoogde I<olommenring overschrijdt en het  stadion dus niet nauw omsluit. 
Vermeld dient te worden dat naarmate de verdeling fijner wordt, de vorm vloeiender wordt. Dit zal in een later stadium 
blijken. 

Uitgangspunt voor het bepalen van de uiteindelijke geometrie van de constructie bl i j f t  dat de geometrie van de 
kolommenring wordt gevormd door de kromme die het stadion omsluit en dat  de drukringelementen allen dezelfde 
lengte hebben, waarop op basis van voorspanning een gelijke normaalkracht wordt uitgeoefend. 

5.2.2 Toevoegen b uiten(trek)ring 

Zoals eerder a l  beschreven bestaat het constructiesysteem ui t  3 trekringen en 1 drukring. In het voorgaande is de 
methode besproken die leidt to t  de geometrie met 1 drukring en 1 binnen(trek)ring. 
Nu zal worden toegelicht hoe de buiten(trek)ring kan worden toegevoegd. 
De buiten(trel<)ring loopt parallel aan de drukring. Voor het bepalen van de geometrie kan worden volstaan met het 
toepassen van hetzelfde richtpunt als van de drukring. 
De hiertussen gelegen spantelementen liggen in  het verlengde van de eerder gevonden spantelementen. Dus die 
richtingen liggen ook a l  vast. 

Het evenwichtsfiguur per knoop (in de kolommenring) had in de voorgaande situatie de vorm van een driehoek. Nu zijn 
er totaal 4 elementen die per knoop (in de drukring) het evenwicht moeten verzorgen. 
De krachtli jnen van de drukringelementen hebben nu geen gezamenlijk punt meer in  de krachtenevenwichtsfiuur. Dit 
was het richtpunt. Hiertussen wordt het korte spantelementen geplaatst. De grootte van de normaalkracht in  d i t  
element wordt gelijk geacht aan die in het lange spantelement. 
De plaatsing in  de krachtenevenichsfiguur is dan ook op de cirkel van deze figuur echter aan de tegenoverliggende 
zijde t.o.v. het centrum van de cirkel. 
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Figuur 5.13 toont hoe voor de knoop in de drukring ter plaatse van spant A de krachtenevenwichtsfiguur er u i t  ziet. 
Voor alle Ikorte spantelementen is d i t  zo u i t  te voeren. Er ontstaat in de krachtenevenwichtsfiguur dus nog  een cirkel. 
Met een even grote straal als de voorgaande cirkel. 

In figuur 5.14 is het resultaat afgebeeld van de genoemde procedure. De afstand tussen de drukring en de 
buiten(trel<)ring is constant. 

5.2.3 Toe voegen rnidden(tre1c)ring. 

Tijdens het ontwerp van het constructiesysteem is gebleken dat  een extra aangebrachte trekring de binnen- en 
buiten(trek)ringen ontlast en de gehele constructie stijver maakt. 
In de plattegrond verdeelt deze r ing het spantelement in  2 gelijke elementen. 

Figuur 5 13 E: 

Oolk nu  is er gestart vanaf spant A, het eerste element is vanuit deze knoop naar spant B getrokken. OOI< de knoop op -x r 

spant B verdeelt het spantelement in 2 van lengte gelijke elementen. De richting, en de vorm van de midden(trel<)ring is 
nu  bepaald, daar het snijpunt van de krachtli jn van di t  midden(trek)ringelement met de symmetrieas van de 
I<rachtenevenwichtsfiguur het richtpunt van de midden(trek)ring bepaalt. Er moet nog een uitspraak worden gedaan 
over de verhouding van de krachten van de verschillende elementen zodat de plaats van de krachtli jnen in  de 
krachtenevenwichtsfiguur kan worden bepaald. 

n t 
\ I  

Dit uitgangspunt is dat de 2 binnentrekringen ieder een even grote resulterende kracht in het v lakvan het  spant 
leveren. Het spantelement wordt in 2 gelijke stukken gedeeld door de aan te brengen knoop waarop de 
midden(trek)ring aansluit. Door deze aanname is de verhouding van de normaalkrachten tussen het binnenste 
spantelement en het buitenste spantelement 1:2. Dit is tevens de lengteverhouding van de li jnen in het 
krachtenevenwichtsfiguur. 

E 

De krachtli jn van het binnenste spantelement wordt daar geplaatst, waar de krachtenlijnen van de middenring de Figuur 5.14 

krachtli jnen van beide spantelementen omsluiten. Hierdoor is de midden(trek)ring knoop in evenwicht. Om de knoop 
op de binnen(trek)ring ook in evenwicht te laten zijn, moeten de krachtli jnen van de binnen(trek)ring worden 
getransleerd zodat de krachtli jn van het binnenste spantelement wordt omsloten. Door op alle krachtli jnen van de 
binnen(trek)ring deze translatie u i t  te voeren, wijzigt de geometrie van de binnen(trek)ring niet. 
De krachtli jnen van de binnenste spantelementen vormen samen een cirkel met een diameter half zo groot als de cirkel 
die als uitgangspunt geldt in  de krachtenevenwichtsfiguur. 

C' C 
De gevonden geometrie van de middenring is in figuur 5.15 weergegeven. De geometrie sni jdt het midden van de 
spanten slechts bi j  3 spanten (A, B en B'). Bij de overige spanten gebeurt d i t  binnen een marge van 5% van de halve 
lengte. Dit is een gevolg van de verschillende uitgangspunten en de toegepaste methode voor het bepalen van de 
geometrie. 

Figuur 5.15 E 

P- 
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Figuur 5.17 IRich@untl Figuur 5.18 IRichtpunt2 

Figuur 5.19 IRichtpunt3 

E 

Figuur 5.20 [Richtpunt4 
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5.3 Effecten wijzigen van het richtpunt. ,n 
De geometrie van de constructie wordt voornamelijlt bepaald door de l igging van de richtpunten in de 
Itrachtenevenwichtsfiguur in combinatie met uitgangspunten omtrent krachtverhoudingen t.g.v. voorspanning. Er is 
van uitgegaan dat de geometrie van de tribuneoverltapping net als die van het stadion Gen symmetrieas heeft. Dit 
betekent dat de richtpunten van de verschillende ringen alt i jd op de symmetrieas van de Itrachtenevenwichtsfiguur 
liggen. In het geval dat het stadion zich in  een klimaat bevindt waarin veelvuldig de zon schijnt, zou het wenselijk 
kunnen zijn de geometrie aan te passen aan de bezonnings situatie. De vorm van de binnenring kan hierbi j  sterlt 
asymetrisch in de plattegrond worden geplaatst. 

Om te Itijlten wat de invloed is van het verplaatsen van een richtpunt naar een punt  dat niet op de symmetrieas ligt, is Figuur 5.16 

d i t  oolt gedaan. De afstand van het richtpunt van de binnen(tre1t)ring tot het centrum van de kleine cirkel in het 
I<rachtenevenwichtsfiguur is constant gehouden. Het richtpunt is elke stap 45" geroteerd om di t  centrum. De volgorde 
die is toegepast is tegen de Itlolt in. Totaal zijn d i t  4 stappen geworden om de helft van de cirkel te doorlopen. Gezien de 
symmetrie is het onnodig de overliggende richtpunten te bekijken. 
In figuur 5.16 is de l igging van de richtpunten in het Itrachtenevenwichtsfiguur voor de binnenring weergegeven. 

De uitkomst die deze 4 stappen geven, zijn in  de geometrie oolt te spiegelen om de symmetrieas. D=3T 

De f iguur 5.17 t /m  5.20 geven deze 4 stappen weer. Er is wederom iedere keer gestart vanuit spant A. Verplaatsing 
Er kan worden geconcludeerd dat wanneer het richtpunt het startpunt nadert, de kromme (die de elementen beschrijft) 
steeds kleiner wordt. Wanneer het richtpunt aan 1 zijde van de symmetrieas ligt, verschuift ook de geometrie in  deze 
richting t.o.v. de geometrische symmetrieas. 

5.4 Overgang van vlakke geometrie naar %dimensionale geometrie. 

5.2 2 I 
Figuur 5.22 

De geometrie van de constructie in de plattegrond is nu  bepaald aan de hand van een gekozen voorspansituatie. Er is 
van uitgegaan dat de 4 ringen allen in  1 vlak liggen. In werkelijkheid l igt iedere r ing in  een eigen vlak, waarbij de 3 
(trek)ringen maximaal 1 meter in hoogte verschillen. Het gevolg hiervan is dat de drukr ing geen onderdeel kan 

Figuur 5 .21  uitmaken van de voorspansituatie. Het voorspannen van deze r ing heeft slechts geometrische gevolgen, initiële 
lengteveranderingen die door de constructie-elementen niet door middelvan normaalkrachten kunnen worden 
opgenomen waardoor de absolute stijfheid van de constructie in zijn geheel niet toeneemt. Figuur 5.21 
Het uitgangspunt dat de drukringelementen t.g.v. voorspanning dezelfde normaalkrachten uitoefenen op de 
constructie is dus voor de 3-dimensionale benadering niet juist. 

De 3 onderringen (binnen-, midden- en buiten(trek)ring) liggen nagenoeg in  een vlak. De voorspanning die de stijfheid 
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druk in  een andere onderring. Er zal in het vervolg dan ook worden gesproken over bovenring en onderringen. Figuur 
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Figuur 5.24 1 Verdeling van lostramienen Figuur 5.25 1 Verdeling van 12stramienen Figuur 5.2 5 1 Verdeling van 15stmmienen 

Figuur 5.27 1 Verdeling van 20 stramienen Figuur 5.28 1 Verdeling van 30strarnienen Figuur 5.29 I Verdelin5 van 60 stramienen 
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Drukltrachten vragen om buigstijve elementen teneinde knikken van de elementen te voorkomen. Terwijl trekkrachten 
slechts een kabel, met voldoende doorsnede, nodig hebben. Om de drukkrachten in  de ringelementen van de 
onderrand te beperken, en dus de dimensies in  de hand te houden, wordt in 1 r ing trek aangebracht die opgenomen 
wordt door druk in  de 2 andere ringen. 

De midden- en buitenring zijn in de 3-dimensiale geometrie verbonden met diagonalen. Zodoende ontstaat rondom de 
r ing een soort valtwerk. Hierbij is de kniltlengte van de ringen in  het vlak beperkt tot  maximaal 1 elementlengte. 

Het uitgangspunt van de verhouding van voorspankrachten in de elementen van de binnen-, midden-, en buitenring is: 
2 : -1 : -1. De midden- en buitenring nemen ieder de helft van de trekkracht u i t  de binnenring op. De bovenring heeft in  
de voorspansituatie geen functie meer. 

Dit leidt tot  een nieuwe aanpak van de vormbepaling. De buitenring bestaat u i t  8 van lengte gelijke elementen die 
dezelfde voorspanltrachten uitoefenen. Oolt nu wordt eerst de binnenring en vervolgens de middenring toegevoegd. In 
een andere volgorde kan er geen evenwicht ontstaan. De spanten in de grove verdeling worden nog  steeds als enkele 
l i jn voorgesteld. De opbouw met het vakwerlt in de onderrand zal b i j  een fijnere verdeling worden uitgevoerd. 

De spanten bestaan nu ieder u i t  2 spantelementen (i.p.v. 3 in  het voorgaande). Deze elementen hebben een 
krachtsverhouding van 2:l van binnen naar buiten gezien. De bovenring wordt geometrisch bepaald door de 
snijpunten van de spantelementen met de kolommenring. 
De geometrie bl i jkt niet te veranderen. Alleen het krachtenevenwichtsfiguur is  in  zoverre veranderd dat de plaats van 
de krachtli jnen in de figuur gewijzigd is. Figuur 5.23 toont het verschilvoor de krachtenevenwichtsfiguur voor het spant 
t.p.v. stramien A. 
De bovenring maakt in de nieuwe situatie geen onderdeel meer u i t  van de voorspansituatie. 

Conclusie: Een combinatie van uitgangspunten, betreffende geometrie en voorspanning, leidt tot een geometrie waarin 
de voorspansituatie vrij kan worden veranderd zolang di t  met behulp van het I<rachtenevenwichtsfiguur wordt 
uitgevoerd. 

5.5 Stappen tot een fijnere verdeling. 

De gevonden symmetrische geometrie is zoals eerder opgemerkt een vereenvoudiging van de uiteindeli jk gewenste 
geometrie met een verdeling van 60  stramienen. Deze grove verdeling is voornamelijk gebruikt om bekend te worden 
met de toepassing van de vormbepalingsmethode. 

A Om tot  een geometrie met 6 0  stramienen te komen zijn meerdere stappen gemaakt. Deze bestaan iedere keer u i t  een 
aantal stramienen waarvan een veelvoud precies 6 0  is. Dit zijn achtereenvolgens: 10 ,  12, 15,  20, 3 0  en 6 0  
stramienen. In de figuren 5.24 t / m  5.29 is deze verf i jning weergegeven. 
Nu de geometrie van de tr ibunering bekend is, kan er worden gekeken hoe de plaatsing van de spanten en vooral van 
de kolommen t.o.v. de plattegrond van het stadion is. 

Figuur 5.23 1 Verschil krachtenevenwichtsfi-quren 
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A B , - .  

Figuur 5.34 1 Krachtenevenwichtsfiguur voorspant N 
Figuur 5.33 I Definitieve vorm van de constructie in deplatteprond. 
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Hiertoe is de geometrie van de tribuneoverkapping geprojecteerd op de plattegrond van het stadion. De kolommen 
mogen in geen geval voor een van de ingangen van het stadion staan en a l  helemaal niet voor de Marathonpoort. 
Figuur 5.30 geeft d i t  weer. 
De kolommen staan daar waar de spantlijnen die van de bovenring kruisen. Duidelijk is dus dat onder andere precies 
voor de ingang van de Marathonpoort een kolom zou komen te staan. 
Deze geometrie voldoet niet aan de criteria zoals die gesteld zijn voor de I<olommen. Zie figuur 5.29 

Een mogelijkheid is om de kolommen een half stramien te verschuiven over de bovenring. 
Als we deze situatie bekijken bl i jkt dat de Marathonpoort nu  vrij toegankelijk is maar dat er b i j  andere ingangen 
I<olommen in de weg staan. Figuur 5.31. De verdeling met 60 stramienen l i jk t  dus een probleem op te leveren. 

Wanneer de plattegrond van het stadion wordt bekeken, is duidelijk dat  deze opgebouwd is u i t  108 stramienen. 
Een verdeling van 54 (10812) stramienen is een redelijke benadering r ichting de 60 (bovenringelementen nemen met 
1l0/0 i n  lengte toe) en biedt wellicht uitkomst voor bovenstaande criteria. Bij de eerste benadering dient er meteen 
rekening mee te worden gehouden dat er geen spanten en dus kolommen op de symmetrieas van het stadion worden 
geplaatst omdat ze daar ook direct voor de Marathonpoort komen te staan. 

Het resultaat hiervan is in  figuur 5.32 te zien. Duidelijk is dat de Marathonpoort vri j  is en dat tevens de toegang tot  de 
verschillende tribunetoegangen niet gehinderd worden door kolommen. 

Een geometrie in de plattegrond opgebouwd ui t  54 stramienen zal vanaf nu als uitgangspunt gelden voor het  verder 
bepalen van de ruimtelijke geometrie van de constructie voor de tribuneoverkapping. 
Ulteindelijk is in figuur 5.33 op de linkerpagina de geomatrie in de plattegrond weergegeven voor de tr ibunekap met 
invoeging van de diagnonale elementen tuseen buiten- en middenring en buiten- en bovenring. 

5.6 Krachtenevenwichtsfiguur voor 1 stramien. 

Tot slot zal de totale uitwerking van de geometrie van de onderrand met diagonale onderrandelementen worden 
uitgewerkt. In nevenstaande figuur 5.34 is voor de krachten evenwichtsfiguur getekend voor het spant t.p.v. N, Dit 
spant bevindt zich aan de Noordzijde van het stadion op de lengte-as. Rechts in  de figuur. 

In de figuur zijn de krachtlijnen van de bovenring en de elementen tussen buiten- en bovenring niet opgenomen omdat 
deze uiteindelijk in het voorspanningsevenwicht geen invloed hebben. 

Onderdakopeen Sportmonument 
Het ontwerp en de constructleve analyse van een hoofd- en secundair constructiesysteem voor een tribuneoverkapping op het Olympisch Stadion In Amsterdam 

Figuur 5.30 I Locatles van de belangrijkste stadiontoegangen. 

Figuur 5.3 1 I Verschovengeometrie (verdeling 6O)geplaatst op 
de stadionplattegrond. 

Figuur 5.3 2 1 Verdeling 54, geometrie geprojecteerd op Stadion 
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Hoofdstuk 6 
Effecten van ovaal maken constructiesysteem. 

Ondanks dat de geometrie van de constructie in de plattegrond bepaald is en in combinatie met de gevonden 
spantvorm een ruimtelijk geometrie gevormd zou Ikunnen worden is het interessant eerst te bekijken welke 
constructieve eigenschappen een dergelijk ovaalvormig constructiesysteem heeft t.o.v. een cirkelvormige uitvoering 
van hetzelfde constructiesysteem. 

Tijdens het t -9 project is het constructiesysteem reeds in een cirkelvorm bekeken. 
Dit is slechts lineair onder invloed van drie verschillende belastingcombinaties gebeurd; het eigen gewicht, en het 
eigen gewicht inclusief sneeuwbelasting of windbelasting. 

Ook nu  zal de fijnverdeelde cirkelvormige constructie model staan als uitgangspunt voor het bepalen van de 
constructie eigenschappen. 

Hierna wordt dezelfde cirkelvormige constructie met een grove verdeling van 8 spanten bekeken. Daarna zal worden 
vergeleken of dit  grote invloed heeft op de eigenschappen van het constructiesysteem en het verschil t.a.v. de 
vervormingen t.o.v. de fijnverdeelde cirkel worden onderzocht. 
Deze tussenstap wordt gemaakt om vervolgens met dezelfde dimensies een ovaal te kunnen vormen op basis van 
de middels de grafostatica procedure bepaalde geometrie in de plattegrond. 

6.1 Eigenschappen van het constructiesysteem toegepast in een fijnverdeelde 
cirkel. 

Een cirkelvormige constructie met een verdeling van 60 spanten staat hierbi j  centraal. De Ikolommenring van de 
cirkel heeft een diameter van 222 meter. Dit is iets kleiner dan de lengteas van het stadion. 
De reden hiervan is dat de nog te toetsen cirkel met grove verdeling, 8 bovenringelementen van ieder 85 meter 
lengte dient te hebben, gelijk aan de lengte van de bovenringelementen in  de grove ovaal zoals bepaald in de 
grafostatica procedure. 

De keuze om de r ing om de lengteas van het stadion te kunnen trekken is gebaseerd op het feit dat zo een relatief 
slappe cirkel ontstaat door de grote opening in  het midden t.o.v. de diepte van de uitkragingvan de tribunering. 
De cirkel bestaat u i t  60  spanten die t.p.v. de bovenring ieder een afstand van 11.62 meter met elkaar hebben. 
In de plattegrond ziet d i t  er u i t  als in figuur 6.1 

Figuur 6.1 I Fijnverdeelde cirkel 
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De uitkragingvan de r ing  is constant en gelijk aan de diepste uitltragingvan de op basisvan de grafostatica 
bepaalde vorm van de uiteindelijke constructie. Deze Itomt voor ter plaatse van de Eretribune. 
De r ing is opgebouwd u i t  elementen die de volgende doorsnede eigenschappen hebben: 

I(olommen: (D*t) 500*10 [mm*mm] 
Bovenring: (D*t) 500*50 [mm*mm] 
Spanteiementen: (D*t) 250*10 [mmxmm] 
Onderringen: (A) 7500 [mm2] (staafelementen) 
Stabiliteitselementen: (A) 2500 [mm2] (staafelementen) 

De constructie elementen zijn momentvast met elkaar verbonden in  de constructieknopen. De I<olommen echter zijn 
pendelend onder de constructie gemodelleerd zodat de vervormingen van de constructie zo min mogelijk tot 
introductie van momenten in de Itolommen leiden. De onderringen worden verondersteld enkel trekkrachten op te 
nemen en zijn derhalve als staaf elementen (link8) gemodelleerd. Dat ze gemodelleerd zijn om ook drultl<rachten op 
te kunnen nemen is gebaseerd op het feit dat het evenwel goed mogelijk zou kunnen zijn dat er in 1 van deze 
elementen drukltrachten voorkomen. Als d i t  het geval is, zal de berekening van het model  niet worden afgebroken. 
Wanneer er structureel drukkrachten in  1 van deze ringen voorltomt, zal de modellering hieraan moeten worden 
aangepast. 

6.1.1 Eigen ge wicht. 

Ten eerste is de belastingssituatie van het eigen gewicht beoordeeld. Deze belasting wordt door het invoeren van de 
juiste materiaaleigenschappen van de elementen in het rekenmodel automatisch door het eindige elementen 
programma in de berekening meegenomen. 
De neerwaarts gerichte belasting trekt zoals verwacht de constructie-ring vooral aan de binnenzijde van de 
bovenring omlaag. De constructieknopen in de onder(trek)ringen verplaatsen naar 'buiten' uxy (van het middelpunt 
van de cirkel af). De omtrekken van deze ringen worden 'gedwongen' groter te worden, zo ontstaan er trekkrachten 
in deze ringen. Zie figuur 6.2 
De verplaatsing van de bovenring is tegengesteld aan de verplaatsingen in de onderringen (in het horizontale vlak). 
De bovenring wordt dan ook op druk belast. 

Een lineaire berekening van het model toont het middels de benadering in PC-frame voorspelde gedrag. De 
onderringen worden op trek belast terwij l  de bovenring d i t  'opvangt' middels drukkrachten. In figuur 6.3 i s  een plot 
van de normaalkrachtenverdeling in de ringen opgenomen. De normaalkrachtenverdeling in  de onderringen is 
constant maar per r ing verschillend. 

In vergelijking met de bevindingen ui t  het proces van vormbepaling van de spanten, zou di t  kunnen worden 
verklaard door het feit dat de binnenring de kleinste verticale arm van de 3 onderringen heeft t.o.v. de bovenring. 
Omdat de spanten lokaal scharnierend zijn opgelegd op de kolommen in  de bovenring bevindt zich daar fictief het 
momenten O-punt. Het zwaartepunt van de belasting bevindt zich ergens aan de binnenzijde van de bovenring. 

Onderdakvoor een Sportmonument 
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Figuur 6.2 I Schemafisatie werkring van de ringen t.g.v. het 
eigen gewich f. 

Figuur 6.3 I Normaalkrachfenverde/ing i de ringen t.g.v. 
het eigen gewicht. 
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Cirkel60, Bovenring Binnenring Middenring Buitenring 
Eigen gewicht i"' orde 2de orde  orde l"' orde 2de orde  orde l"' orde 2de orde orde l"' orde zde orde orde 

Verplaatsing 
A ~ ~ ( a b s )  [mm] 

9.2 9.2 9.3 23.6 23.5 23.4 24.5 24.3 24.4 24.8 24.5 24.5 

Verplaatsing 
AZ [mm] 

-1.4 -1.4 -1.3 -130.7 -129.8 -129.4 -67.0 -66.6 -66.6 14.8 14.7 14.8 

Normaalkracht 

[kNl 
-1256.4 -1254.5 -1253.7 509.8 505.3 504.5 418.5 414.7 417.1 336 332.7 332.9 

Verplaatsingen en Normaalkrachten in de ringen van de fijnverdeelde cirkel. 
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Een vergelijking van de som van de normaalkrachten in de onderringen met de grootte van de normaalkracht in de 
bovenring leert dat deze met elkaar in evenwicht zijn. Een voorwaarde voor het voldoen aan ringwerking. 

Een 2de orde berekening (sstiff,on) van di t  model neemt de invloed van de aanwezige normaalkrachten buigstijfheid 
van de elementen mee in de berekening. Trekkrachten t.g.v. de belasting, hebben een stijfheidstoename van de 
constructie tot gevolg. De beoordeling van deze niet-lineaire effecten t.a.v. de vervormingen op d i t  model  leert dat 
het hiervoor nauwelijks gevoelig is. Let wel: er bevindt zich geen voorspanning in het rekenmodel. De 
normaall<rachten in de constructie ontstaan door de uitwendig aangebracht belasting. De invloed van voorspannen 
zal uiteindelijk in het definitieve model van de tribuneoverkapping worden onderzocht en toegepast. 

Geometrisch-niet-lineaire effecten (Nd'-orde) ontstaan dan wanneer 'grote'vervormingen t.g.v. een belasting 
voorkomen. Hierbij worden tevens aanwezige normaalkrachten in  de berekening meegenomen. 
Gezien het lage belasting niveau zijn deze effecten nauwelijl<s waarneembaar voor d i t  model. 
Derhalve nemen de vervormingen van de constructie noch toe of af  t.o.v. Iste orde berekeningen. 

Resume: 
Nevenstaande tabel geeft een beeld van de verschillende orde berekeningen en hun effecten op de vervormingen en 
normaall<rachtenverdeling 
Vooralsnog worden de constructieve eigenschappen beoordeeld aan de hand van de normaalkrachten in  de ringen 
en de verplaatsingen van de constructieknopen in de ringen. 
De resultaten ui t  d i t  model laten zich moeil i jkvergeli jken met die die in  PC-frame zijn gevonden. Het feit dat PC- 
frame een 2-dimensionaal programma is zal de voornaamste reden hiervan zijn. 3-dimensionale invloeden kunnen 
derhalve beter met een meer uitgebreid rekenprogramma worden benaderd. 

6. l.  2 Eigen ge wicht & sneeuw. 

Om het belastingsniveau te verhogen, wat een groter koppel M om het oplegpunt in  de bovenringveroorzaal<t en 
daarmee ook grotere verplaatsingen en wellicht sterkere hoger orde effecten, is de belastingcombinatie van het 
eigen gewicht inclusief een sneeuwbelasting bekeken. 
Deze belasting is aangebracht middels knooppuntlasten. De I<nooppuntlasten zijn aangebracht in de 
constructieknopen in  de bovenrand van de spanten. Zie figuur 6.4 L 3  

Per knoop is de belasting gerelateerd aan het omringend dakoppervlak. Puntlasten hebben de eigenschap 
onafhankelijkvan het type berekening en vervormingen alt i jd dezelfde belastingsrichting te houden. 

4 

Uit de beoordeling van het lineaire evenwicht b l i jk t  dat de vervormingen duidel i jk zijn toegenomen t.o.v. de vorige 
belastingscombinatie. 
De binnenring ondervindt nu  een verticale verplaatsing van 435 [mm]. 
Zodoende moeten de trekringen ook een grotere component gaan leveren. 
Dit is ook duidelijk waarneembaar. De som van de totale component is  groter en derhalve zijn de drukkrachten in de Fi 
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Binnenring I Middenring I Buitenring 
l"' orde I 2de orde I  orde 1 l"' orde / 2de orde 1  orde I l"' orde I zde orde / N ~ '  orde 11 Cirkel60 

EG & sneeuw 
Verplaatsing 

A ~ ~ ( a  bs) [mm] 
Verplaatsing 

AZ [mm] 
Normaalkracht 

[k NI I I I I l I l I I1 

Verplaatsingen en Normaalkrachten in  de ringen van de fijnverdeelde cirkel. 
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Bovenring 
l"' orde 

30.7 

-2.9 

-4159.4 

orde 

30.1 

-3 

-4052 

 orde 

30.4 

-2.5 

-4088.7 



drukring ook groter. 2*' orde effecten zi jn nu  licht waarneembaar. De absolute vervormingen nemen iets af  t.a.v. de 
lineaire berekening. 

Een Nd' orde berekening van deze belastingsituatie leidt tot  een verdere afname van de vervormingen. Wat dat 
betreft is hetzelfde beeld waar te nemen als in het belastingsgeval van het eigen gewicht, echter nu iets duidelijker. 
Dat de normaalkrachten in de ringen afnemen t.o.v. de linieaire berekening is niet verwonderlijk. De lineaire 
berekening gaat u i t  van een evenwicht in onvervormde toestand, terwij l  de geometrisch-niet-lineaire berekening het 
evenwicht in de vervormde toestand bepaalt. Door vervormingen neemt het hoogteverschil tussen bovenring en 
onderringen toe. Bij een constante belasting neemt deze component u i t  de ringenaf met een toename van de 
hoogte. 

Vergelijkend met de verkregen resultaten ui t  het vormbepalingsproces in PC-frame, is slechts te stellen dat de 
onderringen op trek worden belast. De som van deze trekkrachten is gelijk aan de door de bovenring op te nemen 
drukkracht. Probleem bi j  de modellering in PC-frame zijn de effecten van krachten loodrecht op het vlakvan het 
spant. Voor het afschatten van krachten van een constructiesysteem dat lokaal afhankelijk is van globaal evenwicht 
l i jkt PC-frame een niet a l  te geschikt hulpmiddel. 

6.2 Eigenschappen van het constructiesysteem toegepast in een grof verdeelde 
cirkel. 

Om op basis van de constructieve eigenschappen van een grof verdeelde ovaal uitspraak te kunnen doen over de te 
verwachten constructieve eigenschappen van het  definitieve fijnverdeelde ovaalvormig model is tussen het 
fijnverdeelde cirkelvormig model en het grofverdeelde ovaalvormig model een tussenstap gemaakt van een 
grofverdeeld cirkelvormig model. Figuur 6.5 

Het model heeft globaal dezelfde geometrie, zelfde diameter van de ringen, en gelijke uitkragen. Echter vormen 
slechts acht spanten de constructie in combinatie met de bovenring en 3 onderringen. 

Omdat d i t  grofverdeelde model zich minder st i j f  zal gedragen dan het fijnverdeelde cirkelvormige model zijn voor 
de elementen iets grotere dimensies toegepast. 
Vooral de bovenringelementen verdienen hierbi j  ruime aandacht. leder van deze elementen is in  het model 
gemodelleerd door 6 elementen. Wanneer deze elementen d.m.v. slechts 1 element zouden worden gemodelleerd, 
zullen deze zich te stijf gedragen t.a.v. de werkelijkheid. 
De effecten van doorbuiging van de bovenringelementen zullen nu  in de berekeningen worden meegenomen. In 
combinatie met de optredende drukkrachten is d i t  effect waarschijnlijk aanzienlijk. Dit effect zalvooral van invloed 
zijn in  een geometrisch-niet-lineaire berekening. 
De elementen overspannen ieder een lengte van 85 meter. Dit is natuurlijk een irreële waarde wanneer naar de 
uiteindelijke constructie wordt gekeken. Om de doorbuiging van deze elementen zo veel mogelijk te beperken, zijn 
de doorsnede eigenschappen hieraan aangepast. Het is wenselijk de kolommen zwaarder u i t  te voeren, omdat zij Figuur 6.5 1 Groherdeelde cirkel 
nu  per kolom meer massa moeten dragen. 
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Cirkel8 
Eigen gewicht 

Vervormingen en normaalkrachtenverdeling in de ringen van de grofverdeelde cirkel. 

Verplaatsing 
4 ~ ~ ( a  b s) [m m] 
Verplaatsing 

A~ [mm] 
Normaalkracht 

[kNl 
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Boven ring 

4.5 

-14.4 

-851.9 

 orde 

Binnenring 

Iste orde 

5.0 

-15.2 

-894.5 

2de orde 

Buitenring 
l"' 

orde I orde ' w e o r d e  

Middenring 

N ~ '  orde l"' orde 

86.9 

12.8 

-796.9 

orde  orde 1''' orde 

14.8 

-92.7 

323.5 

2de orde 

15.5 

-98.2 

338.8 

14.9 

-418.9 

299.3 

15.3 

-55.8 

267.5 

16.1 

-59.3 

280.9 

16.4 

-211.4 

264.6 

15.1 

5.4 

209.9 

15.9 

-5.5 

220.9 

19.7 

58.4 

252.2 



De doorsnedeeigenschappen van de elementen in  het model: 
I'iolommen: (D xt) 1000*10 [mm*mm] 
Drukring: (Dxt) 1000X25 [mm*mm] 
Spantelementen: (Dxt) 300*25 [mm*mm] 
Treltringen: (A) 8000 [mm2] 
Stabiliteitselementen: (A) 1000 [mm2] 

De stijfheid en stabiliteit die de constructiering ontleent aan de 'vakwerken' tussen boven- en buitenring en buiten- 
en middenring Itan in d i t  model niet op analoge wijze worden toegepast omdat de afstand tussen de spanten 
daarvoor eenvoudig te groot is. 
In d i t  model zijn in die vlakken stabiliteitverbanden aangebracht die deze valtwerltanalogie enigszins benaderen. 
In figuur 6.6 is in aanzicht aangegeven om welke vlaltlten het gaat. 
Deze verbanden zijn gemodelleerd middels Link8 elementen en kunnen zodoende zowel trek- als drukkrachten 
opnemen. Deze stabiliteitsvoorzieningen zullen hoe dan ook, ondanks de onwenselijkheid er van, onderdeel 
uitmaken van de globale ringwerking 

6.2.1 Eigen gewicht. 

De lineaire benadering van deze belastingsituatie leert dat ondanks de te verwachten afgenomen stijfheid van de 
constructie, de vervormingen nog kleiner zijn t.o.v. de lineaire berekening van de fijn verdeelde cirkel. De 
binnenring verplaatst slechts 92 [mm] neerwaarts. De bovenringelementen ondervinden een maximale doorbuiging 
van 1002 [mm] in  het midden van de overspanning. 

Ten aanzien van de verdeling van de normaalkrachten over de drie onderringen is hetzelfde beeld als in de 
fijnverdeelde cirkel waar te nemen. De grootste normaalkracht bevindt zich in de binnenring terwij l  de buitenring de 
minste kracht naar zich toe trekt. 
Wanneer de som van de normaalkrachten in de 3 onderringen wordt vergeleken met de normaalkracht in de 
bovenring bl i jkt dat ze niet exact meer evenwicht maken. Dit komt door de toepassing van de stabiliteitselementen 
die onderdeel zijn geworden van de ringwerking. Bovenring 

De 2de orde berekening laat een st i jging van de vervormingen zien. De binnenringverplaatst nu  98  [mm] naar y.. .. 
beneden. Een tegenovergesteld beeld van wat kan worden verwacht. Het verstijven van een element ten gevolge van .. Binnenring ;-.. 
aanwezige trekkrachten kan worden omgekeerd voor elementen met drukkrachten. De doorbuiging van de ,., ---i--b 

bovenringelementen loopt verder op (t.o.v. de lineaire beoordeling). De maximale doorbuiging van de ~ u i t e n r i n ~  Middenring 
drukringelementen bedraagt nu  1150 [mm]. De geometrisch-niet-linearie benadering van di t  model heeft duidelijke 
gevolgen t.a.v. de lager orde berekeningen. De doorbuiging van de bovenringelementen neemt verder toe. Maximaal 
1300 [mm] in het midden van de elementen. Door de grote doorbuiging worden de opleggingen van de 
bovenringelementen (kolomkoppen) naar elkaar toe getrokken. In de lineaire en 2de orde berekeningen wordt d i t  
effect niet in de berekening meegenomen. Figuur 6 6 1 1 Plaatsen metstab~l~te~tsverbanden 
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De omtrekvan de bovenring wordt kleiner, de knopen in deze r ing verplaatsen naar 'binnen' (naar het centrum van 
de ring). Door het binnenwaarts verplaatsen van de bovenring Ikan de constructie neerwaarts verplaatsen alvorens 
de onderringen op spanning worden gebracht. 
De binnenring verplaatst 420 mm neerwaarts, terwij l  de horizontale verplaatsingen in de onderringen relatief laag 
blijven t.o.v. de horizontale verplaatsingen in de bovenring. 

Resume; 
Door de grove uitvoering van het constructiesysteem komen de niet-lineaire effecten sterk naar voren. Voornamelijk 
veroorzaakt door de modellering van de bovenringelementen. De modellering hiervan is vergeleken met de 
werkelijkheid een probleem. 

Voor het model in deze uitvoering is het niet noodzal<elijl< de belasting verder op te voeren teneinde de Ndeorde 
effecten van het constructiesysteem (toegepast in  dit  model) aan te tonen. 
Het is duidelijk dat de overspanning van de bovenringelementen een grote invloed heeft op het stijfheidsgedrag 
van het model. 

6.3 Eigenschappen van het constructiesysteem toegepast in een grof verdeelde 
ovaal. 

Het doel van deze toetsing is uiteindelijk de constructieve eigenschappen van het  ovaalvormige constructiesysteem 
te kunnen voorspellen. 

Om di t  zo goed mogelijk te kunnen doen is een geometrie toegepast waarvan de vorm in  de plattegrond is bepaald 
door de grafostatica procedure in combinatie met de a l  eerder gevonden spantvorm. Figuur 6.7 

Ondanks de grove benadering en moeili jke modellering van het rekenmodel, wordt e rvan uitgegaan dat d i t  een 
eerste inzicht geeft van de uiteindelijke constructieve eigenschappen. Hierop kan tijdens de uiteindelijke analyse 
van de constructie worden geanticipeerd. 
De dimensies van de elementen worden gelijk gehouden t.o.v. de grof verdeelde cirkel om het verschil met deze 
cirkelvormige constructie juist te kunnen interpreteren. 
In principe is het nu nog even niet van belang wat de hoger orde effecten op deze constructie zijn. Die kunnen op 
basis van de bepaalde effecten bi j  de cirkelvormige constructie wellicht redelijk worden voorspeld. 
Desalniettemin zijn deze effecten toch globaal bekeken. 

Figuur 6 .7  1 Grofverdeelde ovaal 
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I[ Sectie A B 1-1335.61-1097.8 1 -780.8 

Ovaal8 
Eigen gewicht 

Bovenring 
l"' orde I 2de orde I Nd'orde 

Binnenring 
I"' orde I 2de orde I ein orde 
329.9 1 329.5 1 659.6 
319.1 
295.1 
280.8 

Verplaatsingen van de ringen van c 

Middenring 
l"' orde I 2de orde 1 Ndeorde 

222.3 1 239.4 1 229.9 

Ovaal8 
Eigen gewicht 

Spant A 
Spant B 
Spant C 
Spant D 
Spant E 

Buitenring 

Buitenring 
1"' orde 1 2de orde I  or orde 
408.8 / 379.5 1 238.3 

Norrnaall<rachten in de ringen van de grofverdeelde ovaal [I<N] 

318.8 
294.8 
280.7 

426 1 334.3 1 461.7 

grofverdeelde ovaal A~ [mm 

Bovenring 
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636.8 
588.4 
564.5 

 orde 
34.9 
26. 

19.5 

19.2 
24.8 

15"orde 

-3.6 

-3.9 
-3.8 

-3.8 

-3.3 

314.8 
267.7 
233.8 

2de orde 

-3.3 
-3.9 
-3.8 

-3.8 

-3.3 

296.6 
247.8 
247.8 

213.7 
172.7 
291.3 

116.1 
51.4 

256.8 

136.4 
78.3 

231.5 

51. 
-15.6 
71.6 
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6.3. I Eigen ge wicht. 

Wegens de asymmetrie van de geometrie kan niet meer worden volstaan met de informatie u i t  1 stramien, maar 
moet voor symmetrische belastingcombinaties minimaal de helft van de constructie worden beoordeeld. 

Normaalkrachten. 

Waren de normaalkrachten in de ringen van de cirkelvormige modellen nog constant, voor het ovaalvormige 
constructiesysteem is d i t  niet het geval. Er is een duidelijI<verloop waar de nemen. 
Duidelijk is het verloop van de normaall<rachtenverdeling t.g.v. de lineaire berekening waarneembaar. De figuren 
6.8a en 6.8b tonen plotsvan de normaall<rachtenverdeling in de onderringen en de bovenring voor de lineaire 
berekening. De ringelementen t.p.v. het rechte deel, geringe kromming, worden zwaarder belast dan de 
ringelementen in de bochten van de ovaal. De I~rachtscomponenten van de ringelementen t.p.v. de rechte delen van 
de ovaal zijn per definitie kleiner dan de I<rachtscomponenten van de ringelementen t.p.v. de bochten in de ovaal b i j  
een constante ringkracht. Het is dan oolc logisch dat de ringelementen in de rechte delen van de ovaal zwaarder 
worden belast daar de belasting u i t  de constructie min of meer constant is. 

De bovenring ondervindt ook het effect van de variërende kromming in  de geometrie ten aanzien van de 
normaalkrachten verdeling zoals waargenomen in de buitenring. 

De som van de normaalkrachten in de onderringen is  nu  wederom redelijk gelijk aan de normaalkracht in de 
bovenring, met uitzondering van daar waar er in de I<olommenring stabiliteitsverbanden zijn aan gebracht. Hier is 
een redeli jkverschil  waar te nemen. De stabiliteitverbanden nemen duideli jk deel aan het opnemen van de 
ringkrachten. 

Algemeen Itan wellicht worden gesteld dat de hoger orde effecten het fluctueren van de normaalkrachten doen 
afnemen. 

Figuur 6.8a I Normaalkrachtenverde/ing in de onderringen 

- 

trekken de bovenring naar binnen. De capaciteit van de bovenring om hieraan weerstand te bieden is afhankelijk ! 
van de lokale kromming van deze r ing  bi j  een constante doorsnede. 7 ,  - , t 3  - 1 

l 
Verplaatsingen. Tl Y i.Ml )e i , i 

I h - * r +  

I L L I T i I I  

E* *i, 

De verticale vervormingen laten een redelijk gri l l ig doch eenduidig te verklaren beeld zien. De horizontale -. F I I I F 1 - l  l ;- \. 

Figuur 6.8b (Norrnaa/krachtenverde/ingin de bovenring 

verplaatsingen zijn in bovenstaande tabel niet opgenomen daar die beter aan de hand van een illustratie kunnen .c' : 
worden verklaard. In figuur 6.9 op de volgende pagina is het vervormde model  weergegeven. De C' C 

stabiliteitsverbanden zijn hierin niet opgenomen om het beeld niet te verstoren. ~ 
De neerwaarts gerichte belasting zorgt voor trekkrachten in de onderringen die via interactie van de spanten 
worden opgenomen in de bovenring. De krachten in  de spanten zijn naar het centrum van de ovaal gericht en E 
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Ter hoogte van spant A is de last het hoogst (grootste uitkraging) en de kromming het kleinst. De bovenring wordt 
onder invloed van de geometrische eigenschappen in  spant A naar binnen getrokken. Aangezien de lineaire 
berekening geen rekening houdt met het doorbuigen t.g.v. het eigen gewicht en rekken t.g.v. normaalspanningen in  
de bovenringelementen, zijn de horizontale verplaatsingen van de bovenring in de constructieknopen hiervan 
onafhankelijk. Zodoende wordt de bovenring ter plaatse van spant B sterk naar buiten 'gedrukt'. Figuur 6.8 geeft de 
horizontale vervormingen van de bovenring sterk vergroot weer. Plot 6.10 geeft de vervormingen van de bovenring 
in de plattegrond weer. 
Deze afwisseling wordt voortgezet in spant C die weer een verplaatsing naar binnen laat zien. De stijfheid in  de 
bochten is min of meer symmetrisch zodat ook de bovenring ter plaatse van spant D naar buiten wordt gedrukt, 
terwijl spant E ten gevolge van de geringe eigen stijfheid weer naar binnen wordt getrokken. Dit effect is ten aanzien 
van de verplaatsingen vermoedelijl< het sterkste effect van een ovaalvormig constructiesysteem t.o.v. een 
cirkelvormig constructiesysteem. 

Eerder was al verklaard dat de horizontale vervormingen van de bovenring grote invloed hebben op de verticale 
verplaatsingen van de constructiering in zijn geheel en de onderringen in  het bijzonder. 

Daar waar de bovenring naar 'binnen' verplaatst, ontstaan neerwaartse verticale verplaatsingen van de binnenring 
en andersom. 
Deze verplaatsingen zijn het grootst daar waar de bovenring het minst stijf is (de horizontale verplaatsingen 
derhalve het grootst). Dit kan direct worden bepaald u i t  de verticale verplaatsingen in  de spanten A en E. Ondanks 
de grotere uitkraging in A en dus de grotere verticale belasting is de verticale verplaatsing in  E bi jna de helft  groter. 
De Itrommingvan de bovenring t.p.v. spant E is dan ook kleiner. 

VVergeleken met de grof verdeelde cirkel zijn de stijfheidverschillen aanzienlijk. De verticale verplaatsingen in de 
binnenring ter plaatse van spant A en E zijn het grootst, deze zijn toegenomen met een factor variërend van 20 tot 
2 5  t.o.v. het grofverdeelde cirkelvormige rekenmodel. 

De stijfheidstoename van de onderringen t.g.v. 2de orde effecten heeft als gevolg dat de horizontale verplaatsingen 
van de bovenringelementen minder fluctueren. 
Nog steeds zijn de verplaatsingen om en om naar 'binnen' en naar 'buiten' gericht echter minder sterk dan in  de 
lineaire berekening, zodat de fluctuaties in  de verticale verplaatsingen van de binnenring ook worden afgevlakt. 

Figuur 6.9 I Vervormingen ovaalgt-ove verdeling t.g. v. eigen 
ge wicht. 

De verschillen van de normaalkrachten in de elementen van de midden- en buitenring worden kleiner t.g.v. deze 
niet-lineaire benadering. 

De afvlakkingvan fluctuaties van de normaalkrachten is ook in de bovenring aanwezig over de hele constructie 
bekeken. Alhoewel d i t  effect niet bijzonder groot is. 

Figuur 6.10 1 Vervormingen bovenring in XY-vlak van de ovaal 
srove verdeling. 
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De Nd' orde berekening vertoont een versterking van de geometrisch-niet-lineaire effecten ten aanzien van de 
vervormingen. Vrijwel de gehele binnenring is nu verplaatst in  de belastingsrichting (omlaag) met een kleine 
uitzondering in spant C. 
Vooral de binnenring ondervindt door de grotere verplaatsingen aanzienlijke rekken en dus nemen de 
normaalkrachten in deze r ing f l ink toe. 

De middenring vertoont nu het beeld dat in de lineaire berekening a l  werd gevonden in de buitenring, grote 
normaalkrachten daar waar de kromming van de r ing minimaal is. 
In de buitenring zijn de normaalkrachten zo sterk afgenomen dat zelfs in een van de elementen een drukkracht 
ontstaat. Dit wordt veroorzaakt door de grote horizontale verplaatsingen van de bovenring die blijkbaar de grootste 
invloed heeft op de buitenring. De variatie van de normaalkrachten in de bovenringelementen neemt in  deze 
situatie af. 

De geometrisch-niet-lineaire effecten worden in deze constructie voor een groot deel veroorzaakt door de relatief 
slappe drukringelementen waarvan de grote doorbuiging te veel invloed heeft op de totaalvervormingen van de 
constructie. 

6.3.2 Voorspanning. 

Er is nu  een model getoetst (ovaal 8) waarvan de geometrie bepaald is op basis van een voorspanningssituatie. De 
invloed van de voorspanning is in het voorgaande nog niet onderzocht. Dit zal ook niet in het grove model  worden 
onderzocht omdat het gedrag van deze geometrie wegens de grote overspanningen van de ringelementen te slap is 
t.o.v. de werkelijkheid. 

Voorspanning in het model kan zich alleen voordoen b i j  zowel trek- als drukkrachten in de elementen van de 
verschillende onderringen. Vooral de drukkrachten in de lange elementen geven problemen. Vooralsnog zijn deze 
elementen gemodelleerd als l ink8 elementen die slechts axiale krachten op kunnen nemen. 
Bij introductie van drukkrachten zal de constructie zich beter gedragen als deze elementen wel  degelijk buig ing op 
kunnen nemen. Modellering van de ringelementen als zogenaamde balk-elementen heeft geleerd dat d i t  b i j  deze 
geometrie dusdanig veel invloed heeft op het  gehele gedrag van het constructiesysteem dat de invloeden van de 
voorspanningsituatie pas getoetst zullen worden in  het uiteindelijk model met 54 spanten. 
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6.4 Conclusies t.a.v. de constructieve eigenschappen t.g.v het ovaal maken van 
een cirkelvormige geometrie. 

Een ovaalvormige geometrie van di t  constructiesysteem leidt b i j  een symmetrische belastingcombinatie tot  
verschuiving van de normaalkrachten in de ringen t.o.v. de cirkelsymmetrische geometrie. 

De verdeling van deze normaalkrachten hangt samen met de mate van kromming van de ringen. Een grote 
kromming (kleine straal) heeft kleine normaalkrachten (lokaal) in de ringen tot  gevolg en andersom. 

De stijfheid in de ovaalvormige geometrie is sterk afhankelijk van de kromming van de bovenring. Naarmate de 
bovenring een kleine kromming heeft (grote straal) zijn de verticale verplaatsingen van de constructiering groter. 
Het constructiesysteem is dan ook het minst stijf daar waar de kromming in  de ovaalvormige geometrie het kleinst 
is. Daar waar de lage stijfheid van de bovenring deze 'binnen'waarts doet verplaatsen veroorzaakt deze een 
'buiten'waartse verplaatsing van de bovenring in  andere (aangrenzende) delen van de bovenring. 

Een neerwaartse belasting veroorzaakt niet per definitie neerwaartse verplaatsingen in  de ovaalvormige 
constructiering. De richting van de verticale verplaatsingen van de constructiering hangt lokaal samen met de 
richting van de lokale horizontale verplaatsingen van de bovenring. Wanneer deze zich naar 'binnen' verplaatst, 
ondervindt de constructie-ring een grotere neerwaartse verplaatsing. Terwijl een 'buitenwaartse' verplaatsing van 
de bovenring kan leiden tot  opwaartse verplaatsingen van de binnenring. 
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6.5 Beoordeling van de krachtenverdeling van een element t.a.v. de Nde-orde 
berekening 

De toetsing van de grofverdeelde cirkel- en ovaalvormige rekenmodellen geeft aanleiding om de eigenschappen van 
de Nd' orde berekening door het eindige elementen rekenprogramma Ansys na te gaan. 

Het karakter van de momentenverdeling in de bovenringelementen laat t.g.v. een Nd' orde berekening een 
opvallende wijziging zien t.o.v. de lste en 2de orde berekeningen. 

T.g.v. de horizontale vervormingen in de bovenring (opleggingen op de kolommen) ontstaan momenten om de 
element z-as (parallel aan globale z-as) t.p.v. de elementknopen in de bovenringelementen. T.g.v. l"' en 2de orde 
berekeningen vertoont de momentenverdeling over het element een lineair beeld tussen deze 'inklemmings' 
momenten. Zie figuur 6.11 

T.g.v. een Nd' orde berekening is deze momentenverdeling niet lineair meer en heeft er in verschillende - - 

elementknopen een tekenwisseling plaats gevonden. Zie figuur 6.12 Figuur 6.11 IKarakter van de momentenverdeling om de z-as 

Het parabolisch verloop verwijst naar een gelijkmatig verdeelde belasting die om deze element as zou werken. En 
de tekenwisseling zou kunnen worden veroorzaakt door een omkering van de optredende normaalkrachten, van T E  , O  >,  L a,i 1 3 91 

druk naar trek. L i E P - I  -',Q -12 

i l i L  - i l - i E + I O  
f l EE1" I 8 

Hierbij bleek een aantal 'vreemde' effecten op te treden, nl: 

- omkering van de normaalkrachten t.g.v. membraanwerking. 
- ontstaan van normaalkrachten in liggers waarin geen membraanwerking optreedt. 
- ontstaan van snede momenten om de z-as t.g.v. een q-last in de z-richting en een rotatie om de element-as. 

Deze effecten zullen in het kort worden toegelicht. 

6.5.1 Omkering van normaalkrachten verdeling t.g. v. W orde berekening. Figuur 6.1 2 I Karakter van de momentenverdeling om de z-as 
t.g. v.een Nd' orde berekening. 

Ten eerste zal aan de hand van een eenvoudig mechanica systeem worden aangetoond hoe het teken van een 
normaalkrachten verdeling kan omkeren. 

z 10 q 30 
Aan de hand van een rekenmodel van een ligger op 2 scharnierende steunpunten, met een gelijkmatigverdeelde 
belasting, zal dit gebeuren. Zie figuur 6.13 1 1 1 1 1 1 1 1 . i  
De eigenschappen van de verschillende parameters in dit rekenmodel zijn: 

X 10000 mm X 

Figuur 6.13 1 Ligger op 2 steunpunten. 
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R = 100 mm, r = 85.32 

A = x * ( R 2  -r2)=8546.69 [mm2] 

Al F - - 
- = - 1.0658682 e'* 

I EA 
(initiele verlenging), op basis van een kwart van de 

kniklast. 
- Eigen gewicht van ligger: 670.91 [N/m] (altijd langs globale z-as georienteerd) 
- Aangebrachte volgbelasting Q: 100 [N/mm]. Deze belasting werkt altijd loodrecht op het 

oppervlakvan het element. Ook in vervormde toestand. 

Er is gekozen voor een ronde buis om te bekijken wat de invloed is van de geknikte ligger op de momentenverdeling 
om de element Y-as en Z-as wanneer de stijfheid in beide hoofdrichtingen even groot is. Tevens zijn de doorsnede 
eigenschappen van de ligger aan de lage kant genomen zodat grote vervormingen en dus flinke geometrisch-niet- 
lineaire effecten ontstaan. 

De aangebrachte initiële verlenging resulteert in een drukkracht voor het element gelijkaan een kwart van de 
i Eulerse kniklast. Dit is bewust gedaan zodat bij een niet-lineaire berekening geen knik optreedt in combinatie met 
l 
l de gelijkmatig verdeelde belasting en zodoende de berekening zou kunnen worden afgebroken. 

l 
De ligger heeft een lengte van 10000 [mm] en is opgebouwd uit 20 elementen beschreven door 21  knopen. Dit om 
een uitbuigingsvorm te kunnen genereren zodat tijdens een niet-lineaire berekening het evenwicht in vervormde 
toestand kan worden berekend. 

l 

Over de resultaten van de lSte en 2de orde berekening hoeft slechts te worden opgemerkt dat de initiële verlenging ~ druknormaalkracht tot gevolg heeft. Deze drukkracht is gelijk aan een kwart van de Eulerse kniklast, 191.3 [kN] 
l 

I De Nd' orde berekening heeft als resultaat dat de normaalkracht is getransformeerd van druk naar trek. Deze 

l 
constante normaalkracht heeft een waarde van 3660 [kN] 
Het ontstaan van deze trekkracht kan op volgende wijze worden verklaard. 
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Als voor element 1 (ligger bestaat uit 20 elementen) de vervormingen worden bekeken, figuur 6.14, geldt: 

A / =  f i00-1.2955)~ + (48.662)') -500 = 1.073 [mm] 

De nieuw ontstane initiële verlenging is: 

De oorspronkelijk aangebrachte verlenging was: -1.0658682e-4 

Wanneer het verschil van deze waarden wordt bekeken, ontstaat de uiteindelijke initiële rek die een normaalkracht 
met zich meebrengt: 

E en A zijn vastgelegd met de materiaal- en doorsnedeeigenschappen en zo is de normaalkracht direct uit deze 
formule af te leiden: 3660.4 [N]. Dit komt overeen met de uitkomsten van de berekeningen uit Ansys. Zie figuur 6.19 
voor de weergave van de normaalkrachtenverdeling in het element. Deze controle kan voor de gehele ligger op 
identieke wijze worden uitgevoerd. 
De normaalkrachtverdeling in het liggertje kan worden vergeleken met de spanning in een ballon t.g.v. een 
constante luchtdruk belasting die altijd loodrecht op het vlak is gericht. Zogenaamde membraanwerking. 

Wanneer de volgbelasting wordt vervangen door een zwaartekrachtsbelasting (altijd zelfde orientatie t.o.v. het 
globale assenstelsel), is een minimale verschuiving van de normaalkrachten verdeling waar te nemen. 

1.2955 Xx 
Figuur 6.14 

Conclusie: 

Een Nde orde berekening genereert net als een 2de orde berekening het evenwicht in vervormde toestand, maar 
verdisconteert ook de initiële lengte veranderingen t.g.v. de vervormingen in de resultaten. In dit geval wordt de 
ligger langer door vervorming en ontstaat er trek in de elementen waar eerst druk aanwezig was. In een 2de orde 
berekening worden de snedekrachten N en V nog bepaald voor de oorspronkelijk geometrie. In een Nd' orde 
berekening worden de snedekrachten N en V bepaald voor de vervormde geometrie. 

Figuur 6.1 5 I Normaalkrachtenverdeling in de ligger. 
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Figuur 6.19 ) Vervorming van de ligger en het volgen van de 
'volg'belas fing. 

Figuur 6.20 
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6.5.2 Ligger op 2 scharnierende steunpunten waarvan 1 rollend. 

Voor dezelfde ligger wordt nu 1 steunpunt rollend gekozen in de lengterichting van het element. Zie figuur 6.16. 
De invloed van de aangebracht initiële verlenging wordt nu door vervorming van de ligger opgenomen in de 
roloplegging. Er ontstaan geen normaalkrachten in de ligger t.g.v. Iste en 2de orde berekeningen. 

De Ndeorde berekening heeft een normaalkrachtenverdeling tot gevolg zoals in figuur 6.17 getoond. 
In vervormde toestand maakt het stelsel van elementkrachten (N en V) evenwicht met de verticaal georiënteerde 
reactiekrachten in de opleggingen. Zie figuur 6.18 

Terwijl de reactiekracht volgens Ansys een waarde heeftvan: 479.1 [kN]. 
Het verloop van de normaalkrachtenverdeling is echter opvallend. 
Aangezien de belasting met de ligger mee vervormt, zie figuur 6.19, heeft de aanvankelijkverticaal georiënteerde 
kracht nu ook een horizontale component gekregen. Zie figuur 6.20 waarin dit voor 1 elementje is weergegeven. 
Aan de hand van volgende formule zal de normaalkracht in het midden van de ligger kunnen worden ontbonden: 

De oplossing van deze formule komt evereen met de normaalkracht in het midden van de ligger. 

Controle van dit effect door de gelijkmatig verdeelde belasting te verwijderen en de gravitatieconstante aan te 
passen aan de som van eigen gewicht en gelijkmatig verdeelde belasting levert het uiteindelijke bewijs dat de 
normaalkracht dan inderdaad gelijk is aan O [kN] in het midden van de ligger. 

Het modelleren van de belasting in een rekenmodel verdient dus extra aandacht wanneer een Nd' orde berekening 
wordt uitgevoerd. 

6.5.3 Ligger op 3 steunpunten met een knik t.p. v. het middensteunpunt. 

T.a.v. het wijzigen van het karakter van de momentenverdeling in de bovenring elementen zal de volgende stelling 
worden getoetst: 

Doordat de verticaalgeoriënteerde ge11;ikmatig verdeelde belasting een moment om de element y-as veroorzaakt) 
die t.p. v. de knik tevens een moment om de elementx-as in het aangrenzende bovenringelement introduceert, 
roteren deze bovenringelementen om de eigen x-as (lengteas). 
Deze rotatie veroorzaakt een verandering van oriëntatie van de lokale elementy- en z-assen, wat ertoe leidt dat het 
element door de verticaal (evenwijdig aan de globale z-as) georiënteerde belasting voor een deel om de elementy- 
as als ook om de element z-as wordt belast. De verhouding tussen de momenten om de hoofdassen is zodoende 

Figuur 6.1 6 I Ligger op 2 steunpunten waarvan 1 rottend. 

----- 
p- 1 ?J46;3?, 5.4 

i c,;>: l l,-,?q , :-!:::::l 

i 1 ;o. ,,L hiP:.>, ..,-,. 

TEGIJE L 
Figuur 6.1 7 1 Normaalkrachtenverdeling in tigger t.g. v. 

Nd' orde berekening. 
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Figuur 6.24 1 Momentenverdeling om de y-as. 

I LIIEP-L I ?US -3 
TII.R-I 
W K i i  icnz11 
!$:h' --.liCE+?? 
F' FM-I 1 

Figuur 6.2 5 I Momemtenverdeling om de elementen z-as t.g.v. 
een orde berekening. 
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afhankelijk van de grootte van hoekverdraaiing om de elementx-as (lengteas), D e  figuur 6.22 

Aan de hand van een ligger op 3 steunpunten, met een knik t.p.v. het steunpunt in het midden zal deze stelling 
worden aangetoond. De vrijheidsgraden in de steunpunten aan de uiteinden van de ligger zijn beschreven door 
symmetrie voorwaarden. Zie figuur 6.22 en 6.23. Waarbij bewust de inklemming om de lokale element x-as is 
weggelaten om rotatie om deze as onverhinderd toe te staan. De modellering van deze ligger is bedoeld als 
knooppunt in de bovenring. 

De verticaal georiënteerde gelijkmatig verdeelde belasting wordt nu ingevoerd middels aanpassing van de 
gravitatie constante en zal dus onafhankelijkvan de vervormingen dezelfde oriëntatie houden. De belasting heeft 
nu een waarde die in 50 substeps wordt aangebracht en b i j  een Nd" orde berekening nog net niet leidt tot afbreken 
van de berekening op basis van de standaard convergentie criteria. De absolute waarde is Q = 30.67091 [N/mm], 
0.67091 [N/mm] hiervan wordt bepaald door het eigen gewicht van de ligger. 

Daar er geen inklemming om de element as aanwezig is ontstaat t.g.v. de belasting t.p.v. de knik tussen de 2 
liggerdelen een momentverdeling om de element y-as als zouden de liggerdelen scharnierend met elkaar zijn 
verbonden. Zie figuur 6.24. Het moment t.p.v. de knopen 10  en 30 komt overeen met : 

1 7  

M,,,, = -d-  = 383.38 [kNm] 8 
Duidelijk is dat het vermogen om momenten op te nemen om de element y-as ter plaatse van de knikvolledig 
afhankelijk l i jkt te zijn van het vermogen van diezelfde elementen om momenten op te nemen om de element x-as. 

Figuur 6.25 geeft een overzicht van het moment om de elementen z-as t.g.v. de Nde orde berekening. 
Voor de knopen die de ligger beschrijven worden de hoekverdraaiingen bekeken. Deze zijn gegeven om de globale 
assen. Wanneer de resultanten van de rotaties om de x- en y-as worden ontbonden, wordt duidelijk dat dit rotaties 
zijn om de elementx-as gezien de hoek die de resultanten maken met de hoofdassen. Het gemiddelde van deze 11 
rotaties is gelijk aan: 

RoTe,x:i = 0.1 5162 [RAD] 
Q.r',gem = C l l 

i = l  I 

Het verband tussen de momentenverdeling in de element y-as en z-as is niet direct eenduidig te verklaren omdat de 
horizontale vervormingen in combinatie met de reactie krachten een redelijke invloed op de momentenverdeling om 
de element z-as hebben. 
Het verband tussen de momentenverdeling om de y-as en z-as kan worden aangetoond door wederom een liggertje 

Y-as' lokaal 

F i g u u r  6.21 

Figuur 6.2 2 I Ligger met knik in midden t.p. v. oplegging. 

Figuur 6.23 I De vrijheidsgraden diezijn toegepast in de 
knopen 10 & 30. 
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op 2 steunpunten te beoordelen belast door een gelijkmatig verdeelde verticale georiënteerde belasting. En een 
initiële hoekverdraaiing om de element x-as van 5". Zie figuur 6.26 

T.g.v. de Is teen zde orde berekeningen wordt deze hoekverdraaiing niet in de berekeningverdiconteerd. En ontstaat 
een momentenverdeling om de element y-as op basis van het vergeet-me-nietje van een ligger op 2 scharnierende 
steunpunten. Bij de 2de orde berekening wordt deze momentenverdeling nog beïnvloedt door de vervormingen in 
combinatie met de optredende normaalkrachten (in dit geval 0). 
T.g.v. de Nd' orde berekening kan in iedere elementknoop de verhouding tussen de momentenverdeling om de 
element y-as en z-as worden bekeken, en aan de hand van onderstaande forumle: 

blijkt deze overeen te komen met de vooraf aangebrachte hoekverdraaiing. De absolute waarden zijn hierbij 
wederom afhankelijkvan de vervormingen in combinatie met de optredende normaalkrachten. Zie figuur 6.27 en 
6.28 

6.6 Conclusie. 

Het eindig elementen programma Ansys houdt bij een Nd' orde berekening van een model rekening met werkelijk 
alle vervormingen in dat model en bepaalt op basis van de uiteindelijk gevonden geometrie de krachtenverdeling in 
het model. 

Vooral t.a.v. het gebruikvan belastingen is het wijs om vooraf vast te stellen welke functie deze belastingen hebben 
en of deze met de constructie mee mogen vervormen wanneer een Nd' orde berekening wordt uitgevoerd. 

Dit type berekening heeftvooral dan zin wanneer de constructie die middels het rekenmodel wordt getoetst 
dermate 'slap' is, zodat er grote vervormingen plaatsvinden en duidelijk een geheel gewijzigde geometrisch model 
ontstaat t.g.v. belastngen. 

Ten aanzien van het constructiesysteem dat zal worden getoetst valt te verwachten dat Nd' orde effecten niet a l  te 
aanzienlijk zijn zodat in eerste instantie zal worden volstaan met 2deorde berekeningen. Deze berekeningen houden 
zoals gezegd rekening met de aanwezige normaalkrachten in de constructie en brengen de invloeden op de 
stijfheid daarvan in kaart. Dit is vooral bi j  het gebruikvan voorspanningen een noodzakelijke toepassing. 

Resumerend kan worden gesteld dat zowel 2deals Ndeorde berekeningen het evenwicht bepalen in de vervormde 
toestand. Bij een 2deorde berekening worden alleen de momenten bepaald in de vervormde toestand, de 
normaalkrachten en dwarskrachten wordn in de onvervormde toestand bepaald. 
Voor een Nde orde berekening geldt dat alle snedekrachten in vervormde toestand worden bepaald. 

Figuur 6.26 I Ligger op 2 steunpunten met een vooraf 
beschreven rotatie om de element lengteas. 

S U B  - 15  
TINo-1 
N-lP1 - Y 1 1  
M I Y  '- 132et00 
ELIIFI1 
w> --l5 945  
ELIIF1 

- 1321+09 
1 - 111.+04 

101Lffl9 

m -15 415 

Figuur 6.27 IMomentenverdelingom de element Y-as tg .  v. 
een IP orde berekening. 

Figuur 6.28 I Momentenverdeling om de elementz-as t.g.v. 
een P orde berekening. 

Onderdakvop~ee_nSportmonument 
Het ontwerp en de constructieve analyse van een hoofd- en secundair constructiesysteem voor een tribuneoverkapping op het Olympisch Stadion in Amsterdam. 

Pagina 89 



Tule technische universiteit eindhouen 

Pagina 90 



Tule technische universiteit eindhaven 

Hoofdst-ullt7. 
Het definitieve model. 

De constructieve eigenschappen van het constructiesysteem zijn aan de hand van een vereenvoudigd model te 
voorspellen. 
Het uiteindelijke model zal nu aan de verschillende belastingcombinaties moeten worden getoetst. Zodat het 
hieraan kan worden aangepast om het in zijn geheel te laten voldoen aan de criteria ten aanzien van sterkte- en 
stijfheid. 

Het model is opgebouwd uit 54 spanten die middels 4 ringen, 3 in de onderrand en 1 in de bovenknoop, in de 
spanten, met elkaar zijn verbonden. Dit geheel is opgelegd op 54 pendelende kolommen in de bovenknoop van de 
spanten. Zie figuur 7.1 
De samenwerking van de ringen bepaalt de primaire werking van de constructie in zijn geheel. 

7.1 Opbouw model. 

Een korte opsomming van de eigenschappen van de verschillende constructie-elementen zoals dimensies, lengtes 
en randvoorwaarden. 

- Spantelementen: Buiselementen 
(D x t) 250 * 10  [mm*mm] 
Modellering: Beam4 

Kolommen 

Bovenring 

Onderringen 

Buiselementen 
(D x t) 
Lengte: 
Modellering: 
Randvrw: 

Buiselementen 
(D x t) 
Modellering: 
Randvrw: 

500 * 25 [mm*mm] 
27000 [mm] 
Beam44 
scharnierend om 2 hoofdassen (y- en z) van het element in de 
elementknopen. 

500 * 50 [mm*mm] 
Beam4 
volledige inklemmingen 

Trek- drukelementen 
A: 7500 [mm2] 
Modellering: Link8 Figuur 7.1 Ilsometrie van de constructie vanuit het 

zuidoosten. 
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Stabiliteitsverbanden 
A: 2500 [mm2] 
Modellering: Lin k8 

Op basis van de gegevens uit het fijnverdeelde cirkelsymmetrische model zal het model in eerste instantie slechts 
middels 2de orde berekeningen worden getoetst. Grote vervormingen zijn wellicht niet te verwachten en in ieder 
geval niet toegestaan, geometrisch-niet-lineaire effecten zullen derhalve beperkt zijn. 

7.2 Criteria. 

Verplaatsingen. 

Het onderzoek naar de constructieve eigenschappen leert dat de grootste verticale verplaatsingen t.g.v. neerwaarts 
gerichte belastingen in de binnenring zijn te verwachten. 
De maximaal toelaatbare verticale verplaatsing voor de bruikbaarheid5 grenstoestand in het midden van de lange 
zijde in de binnenring is gekozen op 11250 van de lengte-asvan de binnenring. Deze lengte bedraagt 183.6 [m]. Zie 
figuur 7.2. De maximaal toelaatbare verticale verplaatsing bedraagt 734.4 [mm]. 
Er wordt naar gestreefd de maximaal optredende verticale verplaatsingen t.g.v. het eigen gewicht binnen de marge 
van O - 500 [mm] te houden. De constructie zal in werkelijkheid met een vooraangebrachte 'zeeg' worden uitgevoerd 
zodat t.g.v. de permanente belasting de geometrie voldoet aan de zogenaamde O-geometrie als ingevoerd in het 
rekenmodel. 
De extra verplaatsingen (t.o.v. het eigen gewicht) t.g.v. de verschillende belastingen mogen wederom de waarde van 
500 [mm] niet overstijgen zodat het hoogteverschil tussen binnen- en buitenring minimaal gewaarborgd bli j f t  
teneinde de afvoer van regenwater veilig te stellen. 

De maximaal optredende horizontale verplaatsingen zijn niet eenduidig in een specifiek constructiedeel te bepalen. 
Aangehouden wordt dat de kolomkoppen niet meer dan 11150 van de kolomlengte (27000 [mm]) mogen 
verplaatsen. Dit is 180 [mm]. Figuur 7.3 

Sterkte. 

Het toegepaste materiaal is staal 5355. Ten gevolge van de belastingcombinaties in de uiterste grenstoestand zal de 
spanning in geen van de elementen de waarde van 355 [N/mm2] mogen overschrijden. Tevens dienen de gedrukte 
elementen op knik te worden getoetst. Hierbij gaat uiteraard speciale aandacht ui t  naar de kolommen en de ringen 
waarin drukkrachten voorkomen. In de bijlagen worden de resultaten van deze check opgesomd. 

Figuur 7.2 I Plattegrond van de tribuneoverkapping inclusief 
de afmetingen van de binnenring. 

"max l 8 0  [mm] 

A 

max 700 [mm] 

I 

v 
Figuur 7.3 1 Doorsnede van hetspanten de critische waarde 

voor de maximaal toelaatbare vervormingen. 
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Verticale verplaatsingen binnenring 
en absoluut horizontale ver~laatsingen bovenring 

Stramienen 

.- - Bmnenring - Bavenring (ABS) 
--P 

Figuur 7.4 1 Verplaatsingsdiagram voor de boven- en binnenring t.z. v. 
permanente belasting in het basismodel. 
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7.3 Eigenschappen van het model. 

Op basisvan de bruikbaarheids grenstoestand van de verschillende belastingcombinaties is het rekenmodel 
aangepast, waarna de uiterste grenstoestand voor alle constructie elementen is getoetst. In eerste instantie is er 
dus geen rekening gehouden met de optredende spanningen in de elementen. 

Voor de eerste toetsing van het model zijn de verticale verplaatsingen van de binnenring en de absolute horizontale 
verplaatsingen van de bovenring uitgezet in diagram 7.4 op de linker pagina. 

De maximale optredende verticale verplaatsing bedraagt: AZ -1374 [mm] 
De maximale optredende horizontale verplaatsing bedraagt: AXY(abs) 321 [mm] 

De resultaten zijn slechts voor de helft van de constructie weergegeven, stramien A (Eretribune) t /m AA 
(Marathontribune), vanwege de symmetrie van de constructie en de aard van de belasting. 

De samenhang tussen verticale verplaatsingen in de binnenring en horizontale verplaatsingen in de bovenring zijn 
duidelijk waarneembaar. De horizontale verplaatsingen in de bovenring hangen op hun beurt weer samen met de 
algemene kromming van de constructie in het algemeen en van de eigen kromming in het bijzonder. 

7.4 Constructieve maatregelen teneinde de stijfheid van de constructie te 
vergroten. 

De stijfheid van de constructie voldoet niet aan het gestelde criterium en dus zal het model moeten worden 
aangepast. Dit kan op verschillende wijzen worden gedaan; 

- opvoeren van de dimensies, de meest eenvoudige maar de minst aantrekkelijke optie. De dimensies 
worden pas dan aangepast wanneer de doorsnede eigenschappen van de verschillende elementen niet meer 
aan de sterktecriteria voldoen. 

- Aanpassen van de geometrie, de ovaal gedraagt zich in de rechte delen het minst stijf, door het toevoegen 
van constructie elementen of aanpassen van de geometrie kan deze stijfheid wellicht worden verbeterd. 

- Aanbrengen van voorspanning, voorspanning in de onderringen kan wellicht de absolute stijfheid van de 
constructie in zijn geheel verhogen. De verhouding van de voorspanniveaus in de verschillende ringen is 
hierbij interessant. 
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Bovenring 

Figuur 7.7 [Stabiliteitsverbanden tussen boven- en rnidden- 
ring. 

Figuur 7.8 I Perspectiefvan de toegevoegde 

Figuur 7.9 1 Perspectief van plaatselijk vakwerk. 
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7.5 Aanpassen van de geometrie. 

De geometrie van de constructie kan op verschillende wijzen worden aangepast teneinde het constructief gedrag 
t.a.v. de stijfheid te verbeteren. Uit de verplaatsingsdiagrammen blijkt dat de grootste vervormingen daar 
plaatsvinden waar de ovaal de geringste kromming heeft. Zie figuur 7.5 

De bovenring kan worden geschematiseerd als boog die ter plaatse van de kolommen is opgelegd. Deze 
opleggingen zijn niet star en bezitten een bepaalde veerstijfheid in het x-y vlak. Deze veerstijfheid wordt bepaald 
door de lokale kromming van de bovenring en de stijfheid die de constructie in dit vlak op deze oplegging 
overbrengt. Figuur 7.6 

De spanten brengen in deze constructieknopen de krachten F ui t  de constructie over, analoog aan de spaken uit een 
fietswiel. Deze krachtscomponenten zijn binnenwaarts gericht (trekkrachten) en veroorzaken het uitbuigen van de 
bovenring. 

7.5.1. Stvfheid bovenring. 

Wanneer het probleem wordt benaderd vanuit de invalshoek dat de horizontale stijfheid van de bovenring moet 
worden aangepast aan de krachtswerkingvanuit de constructie zijn er enkele mogelijkheden: 

- Het toevoegen van stabiliteitsverbanden in het vlak tussen de bovenring en de middenring. 

Het nadeel van deze optie is dat de zuiverheid van de ringwerking wordt aangetast. De vakwerken tussen 
boven- en buitenring en buiten- en middenring worden nu verbonden met een extra 'vakwerk' waardoor een 
ruimtelijk vakwerk ontstaat dat als koker gaat functioneren. Daarnaast wordt de ontwerpvrijheid van de 
doekconstructie beperkt.zie figuur 7.7 en 7.8 op de linkerpagina. 

- De bovenring plaatselijk uitvoeren als vakwerk, (Gottlieb Daimler stadion in Stuttgart (zie hoofdstuk 4)) 
waarbij plaatselijk een extra ring wordt toegevoegd die functioneert als onderrand. 

Dit is een variant van de voorgaande mogelijkheid, echter in tegenstelling tot  het voorgaande een 
plaatselijke aanpassing. Er wordt een ring aan de bovenring toegevoegd. Analoog hieraan kunnen de 
doorsnede eigenschappen van de bovenring-elementen zodanig worden aangepast dat de stijfheid van de 
ring als geheel zou voldoen. Figuur 7.9 op de linkerpagina. 

Beide varianten zijn weliswaar goede mogelijkheden. Ze doen echter inbreuk op de zuiverheid van het 
constructieprincipe en zijn derhalve niet wenselijk. Wanneer blijkt dat andere maatregelen economisch 
(materiaalgebruik) minder aantrekkelijkzijn, zal hierop worden teruggekomen. 
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Figuur 7.5 I Hortizontale verplaatsingen van de bovenring. 

Figuur 7.6 I Schematisering bovenring. 
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Figuur 7.12 I Mogelijke locatie van schuine kolommen t.p. K de 
Eretribune. 

Figuur 7.13 ( VariantA, schuine kolom. 
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7.5.2. Reduceren belasting op bo venring, 

Wanneer het probleem wordt benaderd vanuit de invalshoek dat de horizontale krachten uit de spanten moeten 
worden gereduceerd teneinde de belasting op de bovenring te verlagen kan het volgende worden gesteld. 
De krachten uit de spanten worden door de bovenring opgenomen. De grote van deze krachten in combinatie met de 
geringe kromming heeft de grote vervormingen tot gevolg. Figuur 7.10 

Deze kracht wordt in het horizontale vlak alleen door de bovenring in combinatie met de geringe horizontale 
stijfheid van de constructie opgenomen. 
Door de geometrie van de kolommen te wijzigen zou deze een aandeel kunnen vormen in het opnemen van de 
horizontale krachten. 
Wanneer de kolomvoet in het vlak van het spant naar 'binnen'wordt verschoven, zal de normaalkracht in de kolom 
kunnen worden ontbonden in een verticale en horizontale component. 
Deze horizontale component Freductle is bi j  drukkracht in de kolom naar 'buiten' gericht en ontlast de door de 
bovenring uit te oefenen kracht. Zie figuur 7.11. Deze ontlasting zal tot  gevolg hebben dat de bovenring minder 
zwaar wordt belast en dus minder zal vervormen waardoor de constructie zich relatief 'stijver' zal gedragen. 

De mogelijkheid tot het verplaatsen van de kolomvoeten dient zich voornamelijk aan t.p.v. de rechte zijden van het 
il 

D 
K 

D 
stadion, voornamelijk ook de plaatsen in de constructie waar deze aanpassing wenselijk is. Zie figuur 7.12 op de I X 

pagina links. Op de orthogonale uitstraling van de constructie rondom het stadion wordt niet overdreven veel -b 

inbreuk gedaan, omdat de kolommen in tangentiële richting (kolommenring) zuiver verticaalvan richting blijven. Figuur 7.10 I Reductie spantkrachten in de bovenring. 

Het aanzicht van het stadion inclusief de tribuneoverkapping wordt niet extreem aangetast. 

Om de invloed van deze aanpassing en de optimale kolommengeometrie te vinden zijn enkele varianten opgesteld 
en met elkaar vergeleken. 

Variant Kolommen A. 

In deze variant zijn de kolomvoeten van de spanten A t /m D (en A' t /m D') ter plaatse van de Eretribune en de 
spanten (W t /m AA en AA' t /m W') ter plaatse van de Marathontribune op 1 li jn te gezet, parallel aan de stadion 
muur. De minimale afstand tussen constructielijn van de kolom en de stadionmuur is 1000 [mm]. De schuinstand 
van de kolommen neemt naar het midden (breedte as van het stadion) toe. Zie figuur 7.13 op de linker pagina. 

Variant kolommen B. 

Deze variant bestaat uit een verdeling van schuine kolommen die zich uitstrekt rondom het stadion en zich dus niet 
beperkt tot enkel de lange zijden van de constructie. Hierbij zijn de kolommen in de stramienen N en N' (op de 
lengte- as van het stadion) nog zuiver verticaal en verloopt de schuinstand van O tot bi j  de stramienen A (5000 mm) 
en AA (2750 mm). Hierbij is de vorm die de kolomvoeten beschrijven een kromme. f" 

Figuur 7.1 1 1Schematiseringeffecten schuine kolom. 
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Absdute horizontale verpiaabingen bovenring 
(variatie scheefstand kolommen) 

A B C D E F G H I J K L M N O P G R S T U V W X Y Z M  

i 

Figuur 7.16 I Kolommen variant D. 

Figuur 7.17b ]Absolute horizontale verplaatsingen van de bovenring voor 
de kolomvarianten. 

Verticale verpiaatsingen binnenring 
(variatie scheefsiami kolommen) 

-'MO P - 1, 

-m 
Stnmicmen 

t E- OWkM -0-KolommW~a Kolomnl~lLb - Kolomma-0 - Kc4Unmm-d 

Figuur 7.17a I Verticale verplaatsingen van de binnenring morde 
ko/omvarianten. 
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De maximale scheefstand ter plaatse van de breedte as van het stadion (A en AA) is minder groot dan in variant A. 
Figuur 7.14 toont de scheefstand van de kolommen geprojecteerd in de plattegrond door de bovenring en een lijn 
die de kolomvoeten met elkaar verbindt. 

Variant kolommen C. 

Een derde variant is een combinatie van beide voorgaande. De kolommen uit variant A zijn hierbij uitgebreid met de 
kolommen (E, E', F, F', U, U', en V, V'). De kolomvoeten van de toegevoegde kolommen staan niet op lijn met de 
kolommen uit variant A maar zorgen voor een gelijkmatig verloop van de scheefstand van de schuine kolommen (D, 
D' en W, W') naar de rechte kolommen van de rest van de kolommenring. In variant A was deze overgang nog abrupt. 
Zie figuur 7.15 

Variant kolommen D. 

In deze variant zijn de kolomvoeten van de schuine kolommen ui t  variant C geplaatst op een vloeiende kromme. 
Startend uit de kolommen G naar G' en T naar T'. Het is een aanpassing van de variant C. De algemene scheefstand 
van de kolommen is meer constant en absoluut gezien minder groot. Zie figuur 7.16 

7.5.3 Keuze van meest effectieve variant. 

De verschillende varianten zijn op het basismodel toegepast en de rekenresultaten t.a.v. de verplaatsingen zijn in 
de verplaatsingsdiagrammen 7.17a en 7.17b op de pagina links. uitgezet. 

T.a.v. de horizontale vervormingen van de bovenring is duidelijk dat de aanpassing van alle varianten positief is. 
Variant B heeft slechts plaatselijk effect, t.p.v. de rechte zijden van de ovaal, terwijl de aanpassing over de volledige 
lengte van de kolommenring is toegepast. 
De effecten van variant A en C zijn nagenoeg gelijk. En ondanks de lokale aard van de aanpassing, hebben deze 
varianten een globaal effect op de verplaatsingen van de bovenring. Tot slot heeft ookvariant D een meer globaal 
effect op de vervormingen van de bovenring, echter minder sterk dan varianten A en C. Wat niet verwonderlijk is 
omdat de maximale scheefstand van de kolommen in deze variant minder groot is dan in de andere 2 varianten. 

De effecten van de verschillende varianten op de verticale verplaatsingen van de binnenring vallen samen met het 
voorgaande. 
Op basis van de vergelijkingen van de resultaten kan worden gesteld dat variant A en C de meest positieve invloed 
hebben op het reduceren van de verplaatsingen voor de gehele constructie. 

Het verschil tussen beide varianten is slechts geometrisch van aard want minimaal t.a.v. de vervormingen. T.O.V. 
variant A zijn in variant C extra schuine kolommen toegevoegd die de overgangvan rechte kolommen naar schuine 
kolommen meer vloeiend doet worden. 

Onderdak voor een Sportmonument 
Het ontwerp en de constructieve analysevan een hoofd- en secundair constructiesysteem voor een tribuneoverkapping op het Olympisch Stadion in Amsterdam. 

AR 
Figuur 7.1 4 1 Kolommen variant B. 

Figuur 7.15 I Kolommen variant C. 
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Absolute horizontale verplaatsingen in de bovenring 
Voorspanvarianten 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z M  

I I Bovenring [kN] I Buitenring w] I Middenring w] ( Binnenring [M] 
Permanent O O O O 
Perm &voorspanning 1 O -500 -500 1000 
Perm &voorspanning 2 O -500 1000 -500 

Tabel 7.21 Verhoudingen wonpancombinaties. 

Figuur 7.22b (Abcoluste honikntale verplaatsingen in de 
bovenring tag. v. worspancombinaties. 

Verticaie verplaatsingen van de Mnnenring 
Voorspanvarianten 

[+~emnemt -€-Perm & voorspanning 1 P m  & voorspanning 2 1 
Figuur 7.22a 1 Verticale verplaatsingen in de binnenring t.g.v. 

voorspancombinaties. 
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Om de krachten op de bovenring te reduceren zal variant C in het rekenmodel worden toegepast. 
Zie figuur 7.18 voor een perspectivisch beeld van de aanpassing t.p.v. de eretribune. 

Het blijkt dus bijzonder goed mogelijk de vervormingen van de constructie te reduceren zonder extra elementen of 
materiaal toe te voegen. 

7.6 Toevoegen en variatie van de voorspanning. 

Zijn de maximale vervormingen van de binnenring met ruim 500 [mm] gereduceerd zonder extra materiaal toe te 
voegen, het toepassen van voorspanning in de onderringen kan zeker nog meer positieve invloed hebben op de 
stijfheid van de constructie. 
Wanneer er van uit wordt gegaan dat aanwezige spanningen in de ringen van de constructie in de onbelaste situatie 
niet leiden tot vervormingen dan zou dit in een 2de orde berekening moeten leiden tot een toename van de stijfheid 
van de constructie en zodoende een afname van de vervormingen. 

Tijdens de vormbepaling is al  in theorie gesproken over het feit dat voorspanning zich in de onderringen moet 
manifesteren gezien het feit dat deze ringen bijna in hetzelfde vlak liggen. 

Dit betekent dat er naast trek-, ook drukkrachten in de onderringen geïntroduceerd zullen gaan worden terwijl deze 
ringen door uitwendige neerwaarts gerichte belastingen steeds op trek werden belast in niet voorgespannen 
toestand. 

Op basis van het rekenmodel met toepassing van de schuin geplaatste kolommen, zal er voorspanning worden 
toegepast. De verhouding van de voorspankrachten in de ringen zal worden gevarieerd. Waaruit op basis van de 
invloed op de vervormingen en het absolute krachtsniveau, een keuze voor de meest effectieve situatie zal worden 
gemaakt. 

7.6. I Verhouding van voorspanning in de onderringen. 

Gevoelsmatig zal in de binnenring altijd een trekkracht aanwezig moeten zijn. Dit gevoel wordt mede versterkt 
doordat de midden- en buitenring in het vlakvan de onderrand ondersteund worden door de diagonale 
spantelementen. Dit heeft een positieve invloed op de kniklengte van de gehele buiten- en middenring. 
Dit vermoeden zal in eerste instantie worden getoetst en aanbevestigd. Figuur 7.19 toont een fragment van de 
onderrand ter ondersteuningvan deze gedachte. Druk in de binnenring kan de bovenrand van het spant op druk 
belasten en daarmee uitknikken van het spant veroorzaken zie figuur 7.20. 
In tabel 2.1 zijn de voorspancombinaties opgesomd. In krachtendiagram 7.22a en 7.22b op de pagina links zijn de 
verticale vervormingen van de binnenring en de absolute horizontale vervormingen van de bovenring uitgezet. 

Onderdakvoooen - - Sportmcntment 
Het ontwerp en de constructieve analyse van een hoofd- en secundair constructiesysteem voor een tribuneoverkapping op het Olympisch Stadion in Amsterdam. 

Figuur 7.18 I Perspectief van kolommen variant C. 
Buitenring 

Figuur 7.19 J Fragment van de onderrand. 

Figuur 7.20 1 Doorsnede spant. 
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Absolute horizontale verplaatsingen bovenring A X ï  [mm] 
Variatie voorspanning in Midden- en Buitenring 

Stramienen 

-~m& -m 6 wonparmng l ~ a n ~ w o n p a m i n g z  p a m  6 voaap.rm~ng S 

+Pam&vwrspnning4 + m a ~ a s p m i q 5  +PmdwonpannhpB - P m ( L v W n g 7  

Figuur 7.24b JAbsolute horizontale veplaatsin@n van de 
bovenring. 

Vertkab verplaatsingen binnenring AZ [mm] 
Variatie voorspanning in Midden- en Buiiewing 

Sitamlenen - P m n a  - P n n & u ~ o w a W w 1  P a n  6 ~omwrmng 2 PamaumpnnMp3 

- c P a m & u m p n m g 4  - c P a m 6 u m p n n i r ~ S  t P ~ 6 ~ i U B W m l W 6  - P a m 6 - m 0 7  

Figuur 7.24a 1 Verticale verplaatsingen van de binnenting 
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Overduidelijk is dat het vermoeden juist is. T.O.V. de berekening van het model in de niet voorgespannen toestand 
inclusief de permanente belasting heeft de voorgespannen belastingcombinatie 2 een negatieve invloed op de 
vervormingen van de gehele constructie. Het afbreken van de berekening voor combinatie 3 is niet nader 
onderzocht en de invloeden van deze combinatie zijn ook negatief verondersteld. De resultaten van combinatie 1 
overigens tonen de positieve effecten van het voorspannen. 

7.6.2 Varieren van de voorspanning b11 een constante voorspanning in de binnenring op trek. 

Uit voorgaande is gebleken dat de binnenring op trekvoorgespannen zal worden en de midden- enlof  buitenring 
daarbij deze trekkracht zullen opnemen middels druk. Vooralsnog is er van uitgegaan dat de midden- en buitenring 
ieder een gelijke voorspankracht hadden. In het vormbepalingsproces middels de grafostatica (hoofdstuk 5) is dit 
tot uiting gekomen. 

Wellicht is een andere verhouding van de voorspankrachten in de onderringen effectiever t.a.v. het reduceren van 
de vervormingen. Hierbij zal uiteindelijk ook de normaalkrachtverdeling een rol spelen, gezien het feit dat 
drukkrachten vragen om het gebruikvan buigstijve elementen. Wat mogelijk leidt tot forse dimensies. 

De voorspanning in de binnenring is constant op 1000 [kN] gehouden, terwijl in de midden- en buitenring 
cevarieerd is zoals bliikt in de tabel 7.23 

Permanent 
Perm & voorspann ing  1 
Perm & voorspann ing  2  
Perm & voorspann ing  3 
Perm & voorspann ing  4 1 O 

Bovenr ing  [kN] 
O 
O 
O 

O 

P- 

Perm & voorspann ing  6  I O 

Uit de verplaatsingsdiagrammen 7.24a en 7.24b op de pagina links wordt slechts duidelijk dat de voorspanning in 
het algemeen een positieve invloed heeft op de vervormingen van de constructie. Opvallend bovendien is de 
invloed van de voorspanning op de vervormingen van de bovenring. Ook deze nemen sterk af t.g.v. het voorspannen 
van de constructie. Echter de variatie zoals toegepast geeft geen eenduidig antwoord op de meest effectieve 
verhouding van voorspanning t.a.v. de vervormingen. De vervormingen van de constructie zijn o.i.v. de combinaties 
van voorspanning niet enorm uiteenlopend. 

- 5 0 0  

~ ~ r m  & voorspann ing  7 1 O 

De normaalkrachtenverdeling in de elementen kan hierbij derhalve van doorslaggevende betekenis zijn. 

Bu i t en r i ng  [kN] 
O 

- 1 0 0 0  
-8 O O 

-6  O O 

- 2 0 0  
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- 5 0 0  
Perm & voorspann ing  5  1 O 

T a b e l  7 . 2 3  Verhoud ingen  voorspancombina t ies  b i j  var ia t ie  in  d e  m i d d e n -  en bu i ten r ing .  

O 

M iddenr ing  [kN] 
O 

O 
- 2 0 0  
- 4 0 0  

1 O00 
-4  O O - 6 0 0  

- 8 0 0  

B innenr ing  [kN] 
O 

1 0 0 0  
1 0 0 0  
1 0 0 0  

1 O00 
1 0 0 0  

- 1 0 0 0  1  O00 



Nomiaalkrachtenverdenng BüïïENWNO Normaalkrachtenverdeling MIDDENRING 
Vanahe vwrspamng Middew en Butemirig Vanatie wrspaming Mldde* en Butemng 

___________1 
lm0 

Figuur 7.25a Figuur 7.25b 

Nomaalkmchbnverdeifng BINNENRING 
Variatie m p e m i n g  Middew en Buiteming 

-m - 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z M  

Figuur 7 .25~  
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Voor de voorspancombinaties zijn de optredende normaalkrachten voor de onderringen in diagrammen 7.25a t /m 
c uitgezet. 
De verschuiving van de normaalkrachten in de midden- en buitenring is per stap rechtstreeks waarneembaar. 
De voorspancombinatie die de drukkrachten in de onderringen zo gelijk mogelijkverdeelt heeft de voorkeur. 

Hiervan uitgaande is de voorspanningcombinatie waarin de midden- en buitenring ieder een gelijk deel van de 
voorspanning uit de binnenring opnemen, de meest wenselijke en zal uiteindelijk in het rekenmodel worden 
toegepast. 

7.6.3 Aanpassing van het voorspanniveau. 

Het toepassen van voorspanning in de onderringen blijkt positieve invloed op de vervormingen te hebben. De 
verhouding van normaalkrachtenverdeling t.g.v. de voorspanning tussen de onderringen is bekend. 
Ten aanzien van het voorspanniveau geldt: hoe hoger dit niveau, hoe stijver het gedrag van de constructie. Echter 
moet het voorspanniveau niet te hoog worden gekozen, omdat daarmee ook de inwendig krachten van de 
constructie hoog zijn en zal dat dus terug te vinden zijn in de elementdoorsneden, de grootte van de 
verbindingsmiddelen en natuurlijk ook de fundering. 

De voorspanning is in een aantal stappen opgevoerd zoals in tabel 7.26 is af te lezen. In verplaatsingsdiagrammen 
7.27a en 7.27b op de volgende pagina zijn de resultaten weergegeven. 
De vervormingen blijven afnemen met het opvoeren van het voorspanniveau. Het golvend karakter dat zowel in 
boven- als binnenring waarneembaar is, is door het verhogen van de voorspanning in sterke mate afgevlakt. De 
stap van het voorspanniveau in de binnenring van 20000 [kN] naar 30000 [kN] is nogvan positieve invloed op de 
vervormingen van de binnenring. Voor de absolute horizontale verplaatsingen van de bovenring is deze stap globaal 
niet echt meer positief, maar daar de vervormingen van deze ring t.p.v. de lange zijde nu naar 'buiten' zijn gericht 
(controle van de oploggingsgegevens) wordt dit voorspanniveau als maximum toch als positief beoordeeld. 

7.6.4 Voorspanning versus vormbepaling a. d. h. v. grafostatica. 

Onderdakvoor een Sportmonement Pagina 107 
Het ontwerp en de constructieve analysevan een hoofd- en secundair constructiesysteem voor een tribuneoverkapping op het Olympisch Stadion in Amsterdam. 

Permanent 
Perm & voorspanning 1 
Perm & voorspanning 2 
Perm & voorspanning 3 
Perm & voorspanning 4 
Tabel 7.26 Opvoeren voorspanningniveau in de onderringen. 

Middenring [kN] 
O 

-500 
-5000 
-10000 
-15000 

Binnenring [kN] 
O 

1000 
10000 
20000 
30000 

Bovenring [kN] 
O 
O 
O 
O 
O 

Buitenring [kN] 
O 

-500 
-5000 
-10000 
-15000 



Absolute horhntaie verphaislngen bovenring AXY [mm] 
Variatie Morspanniveau 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z M  
o ~ " " ' . ' " " " ' " ' " " " ' - j  

Figuur 7.276 

Verticale verplasisingen blnnenrlng AZ [mm] 
Variatie voorspanniveau 

-m 1 

Figuur 7.28 

7 r i,! 

-1100 J 
Stramienen 

I-pemaen< -PW 8 voonpsning 1 Perm 8 vompanning 2 - P m  8 voa*wnning 3 -Perm 8 vwnpanmng4 l 

Figuur 7.27a 
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In hoofdstuk 5 is aan de hand van een voorspansituatie de geometrie van de constructie in de plattegrond bepaald. 
Hieraan lagen een aantal uitgangspunten ten grondslag; 

De buitenring elementen hebben een gelijke voorspankracht. 
De voorspankracht in de buiten- en middenring- is ongeveer even groot 
De voorspankracht in de binnenring is derhalve 2 keer zo groot en tegengesteld gericht. 

Deze uitgangspunten komen overeen met het uiteindelijk toegepaste voorspanniveau. 

Het is interessant om te controleren of t.g.v. alleen voorspankrachten in het rekenmodel (geen eigen gewicht) in de 
ringen die zelfde normaalkrachtenverdeling optreedt. 
Uit het normaalkrachtendiagram 7.28 op de pagina links blijkt dat de bovenring t.g.v. deze belastingcombinatie 
naar verhouding verwaarloosbare normaalkrachten opneemt. De normaalkrachtenverdeling in de midden- en 
buitenring zijn redelijk aan elkaar gelijk en ook constant van grootte. 
De binnenring tot slot laat een normaalkrachtenverdeling zien die een verloop heeft, overeenkomstig de gegevens 
uit de krachtenevenwichtsfiguur toegepast in hoofdstuk 5. 

Onbelast (dus enkel onder invloed van interne krachten t.g.v. voorspanning) moeten de vervormingen t.g.v. dit 
voorspanniveau minimaal zijn t.o.v. de reductie van de vervormingen die de voorspanning tot gevolg heeft. Wanneer 
dat het geval is, heeft de voorspanning invloed op de absolute stijfheid van de constructie. Controle van deze 
stelling o.b.v. krachtendiagrammen 7.29a en 7.29b op de volgende pagina leert dat dit inderdaad het geval is. 

Uiteindelijk is de vormbepalingsmethode op basis van voorspanning juist geweest gezien de resultaten uit de 
variatie met voorspanning in de onderringen. 

De aanpassingen t.a.v. het rekenmodel zullen bi j  de uiteindelijke toetsingen van het model worden meegenomen. 

7.7 Aanpassen rekenmodel aan belastingcombinaties 

De aanpassing van de geometrie en voorspancombinatie van het rekenmodel zijn dusdanig positief van invloed op 
de vervormingen dat aan de hand van deze gegevens de uiteindelijk toetsing van het model kan worden verricht. 

Deze toetsing zal worden gesplitst in belastingcombinaties t.a.v. de bruikbaarheidsgrenstoestand en uiterste 
grenstoestand. Waarbij voor de belastingcombinaties in de uiterste grenstoestand de elementen worden getoetst 
op sterkte en knik. 

Ten aanzien van dit laatste zal het model een eerste aanpassing in de ringen ondergaan. Om de stijfheid van de 
midden- en buitenring als geheel te verbeteren, zullen in de knooppunten van de onderlinge elementen 
momentvaste verbindingen worden gemodelleerd. De modellering als Link8 element zal derhalve worden herzien 
en voor de midden- en buitenring worden gewijzigd in Beam4. In de binnenring komen alleen trekkrachten voor. 
Deze kan dan worden gemodelleerd als link10 element met de randvoorwaarde dat slechts trekkrachten in deze 
elementen voorkomen. 
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Verticale verplaatsingen BINNENRING Absolute horizontale verplaatsingen BOVENRING 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z M  

L M N  

Figuur 7.29b Figuur 7.29a 

Verticale verplaatsingen AZ BINNEWüNG 
Bekislingcumbimties bniikbamimid grensbesband 

Absolute horizontale verplaatsingen AXY BOVENRMG 
Beiastingcombinafies bniikùaahid gmmtoeJband 

\ :P- Emmbu~ I 

.. 
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In bijlage 11.2 is beschreven hoe de belastingcombinaties tot stand zijn gekomen. 

Ook de numerieke resultaten van de berekeningen van deze belastingcombinaties zijn in de bijlagen opgenomen. 

7.7.1 Windverbanden. 

Teneinde de over het algemeen horizontale windbelasting vanuit de constructie naar de fundering over te kunnen 
brengen zal de kolommenring moeten worden voorzien van stabiliteitsverbanden. 

Daarbij dienen er geen windverbanden op die plaatsen te worden toegepast waar zij een belemmering zouden 
kunnen zijn voor de bezoekersstromen die het stadion binnen of buiten gaan. 

Het plaatsen van windverbanden volgens figuur 7.30 leidt uiteindelijk tot het meest positieve resultaat t.a.v. de 
horizontale ver plaatsingen van de bovenring. De stabiliteits elementen zijn gemodelleerd als link10 elementen die 
enkel trekkrachten op kunnen nemen. Dit heeft als voordeel dat de doorsnede eigenschappen slechts aangepast 
hoeven te zijn aan de maximaal optredende normaalkracht. Het element kan als kabel worden uitgevoerd wat leidt 
tot een slank beeld van de windverbanden. In bijlage 1.1 zijn de eigenschappen van de verschillende toegepaste 
materialen opgesomd. Waarbij ookvermeld is wat de verschillende gebruiksfactoren zijn. 

Op de pagina links zijn in het verplaatstingsdiagram 7.31a en 7.31b de verticale verplaatsingen van de binnenring 
en de absolute horizontale verplaatsingen van de bovenring uitgezet voor het definitief model. Voor BGTI zijn de 
absolute verplaatsingen uitgezet. Voor de overige combinaties zijn de verschillen met BGTI uitgezet zodat de extra 
verplaatsingen t.g.v. de extra belastingen in kaart worden gebracht. Duidelijk is dat de verplaatsingen aan de 
gesteld criteria voldoen. De resultaten zijn voor de hele ring uitgezet wegens het asymmetrische karakter van enkele 
belastingcombinaties. Duidelijk is dat de constructie voldoet aan de stijfheidscriteria. 

Wat betreft de criteria t.a.v. de sterkte (uiterste grenstoestand combinaties) zijn de resultaten van de verschillende 
checks beschreven in bijlage III, De numerieke resultaten zijn opgeslagen op bijgevoegde CD-rom. 

Figuur 7.30 1 Plaatsing van de stabiliteitsverbanden in de 
kolommenting. 
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7.7.2 Dimensies van de constructie elementen. 

De dimensies van de constructie elementen zijn uiteindelijk aangepast aan de belastingcombinaties zodat het 
constructief gedrag van de constructie als geheel en van de elementen lokaal voldoen aan de gesteld criteria t.a.v. 
sterkte en stijfheid. 
Opgesomd zijn de dimensies: 

- Spantelementen Buiselementen 
(D x t) 250 * 10 [mm*mm] 
Modellering : Beam4 

Kolommen: Buiselementen 
(D x t) 500 * 20 [mmxmm] 
Lengte: 27000 [m ml  
Modellering: Beam44 
Randvrw: scharnierend om 2 hoofdassen (y- en z) van het element in de 

elementknopen. 

- Bovenring: Buiselementen 
(D x t) 6 0 0 * 2 5  [mm*mm] 
Modellering: Beam4 
Randvrw: volledige inklemmingen 

- Binnenring: Kabelelementen 
A 40000 [mm2] 
Modellering: Link10 
Voorspanning: 30000 [kW 

- Buiten- en middenring: Buiselementen 
(D x t) 600 * 30  [mm*mm] 
Modellering: Beam4 
Voorspanning: -1 5000 [ w  

Stabiliteitsverbanden: Kabelelementen. 
A 10000 [mm2] 
Modellering: Link10 

Deze dimensies volgen uit de check aan de belastingcombinaties voor de uiterste grenstoestand. De specifieke 
materiaaleigenschappen zijn beschreven in bijlage 1.1 

Onderdak voor eenSportmonurnent 
Het ontwerp en de constructieve analysevan een hoofd- en secundair constructiesysteem voor een tribuneoverkapping op het Olympisch Stadion in Amsterdam 
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Verticale plaatsingen van de BINNENRING 
en absoluut horizontale verplaatsingen van de BOVENRING 

BGT3 en BGT3a (t.g.v. N ~ "  orde berekening) 

Stramienen 
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~ Figuur 7.32 I Effecten van Nd' orde berekening op de verplaatsingen. 
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Bij deze dimensies heeft de constructie een gewicht van: 990 [N/m2]. 
De permanente belasting bestaat ui t  het eigen gewicht van het hoofdconstructie systeem en het doekconstructie 
systeem. De bijdrage van de doekconstructie is verdisconteerd in de gravitatie constante, en bedraagt 2.5 %van het 
totaal: 

Hoofdconstructiesysteem 965 [N/m21 
Secundair constructiesysteem 25 [N/m2] 

Ter vergelijking: 
Stadion De Kuip (hoofdconstructiesysteem) 900 [N/m2] 

7.7.3. Geometrisch-niet-lineaire (Nd' orde) berekening. 

Op basis van de gegevens uit het fijnverdeelde cirkelsymmetrische model, is het model slechts d.m.v. 2de orde 
berekeningen gecontroleerd. 
Om te toetsen of deze beslissing juist is geweest, is voor de meest maatgevende belastingcombinatie toch een Nd' 
orde berekening uitgevoerd. Dit is de combinatie BGT 3 ,  de bruikbaarheids grenstoestand voor permanente 
belasting en oostelijke wind. T.a.v. de stijfheid is dit de maatgevende belastingcombinatie. De resultaten van de Nd' 
orde berekening zijn opgeslagen als BGT 3a. 
Uit verplaatsingsdiagram 7.32 op de linker pagina blijkt dat de globale effecten positiefvan aard zijn. De 
binnenring verplaatst in zijn geheel minder neerwaarts en de horizontale verplaatsingen van de bovenring zijn ook 
positief beperkt. Het toepassen van 2deorde berekeningen i.p.v. NdQrde berekeningen is voor dit 
constructieprincipe wellicht een veilige benadering. 

7.8 Conclusie. 

Door nauwelijks materiaal toe te voegen t.b.v. het beperken van de vervormingen is het bijzonder goed mogelijk de 
stijfheid van de constructie te vergroten. 

Het constructiesysteem dat is ontstaan kan middels de methode van vormbepaling worden aangepast en derhalve 
worden toegepast op andere bouwwerken. Echter, de vorm van de ovaal zal niet te vlak mogen zijn wegens de 
minimale vereiste kromming, benodigd voor het uitoefenen van ringwerking. 

De effecten van windbelasting op de constructie zijn voornamelijk bepalend voor de krachten die de constructie op 
de fundering uitoefent t.p.v. de windbokken. De vervormingen t.g.v. deze combinaties zijn beheersbaar. Een nadere 
beoordeling van de effecten van windbelasting op een dergelijke constructie zal wellicht middels 
windtunnelonderzoek moeten worden verricht. 

Onderdakvoor een S~ortmonurnent 
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Hoofdstuk 8 
Het dakvlak. 

Het hoofdconstructiesysteem is de uiteindelijke drager van het dakvlak dat de tribuneplaatsen van het nodige 
comfort dient te voorzien. Deze secundaire constructie is uitgevoerd als membraanconstructie. 

8.1 Beschrijving van de gewenste geometrie. 

Het gehele dakvlak is opgebouwd uit 54 constructief zelfstandig werkende tentjes. Deze tentjes zijn steeds tussen 2 
aangrenzende spanten opgelegd. 
Het doekvan de constructie volgt aan de binnenzijde van de bovenring de bovenrand van de spanten middels een 
continue doorgaande oplegging. Hierdoor ontstaat bij de oplegging een spatwaterdichte afdichting die het gebruik 
van extra afdichtingsslabben overbodig maakt. 

Het doek wordt onder de bovenring naar de buitenzijde van de bovenring doorgevoerd wat als consequentie heeft 
dat de kolommen door het doek heen komen. De detaillering van deze aansluiting vraagt de nodige aandacht. Het 
doek wordt onder de elementen tussen de boven- en buitenring tot de buitenring doorgetrokken en slechts in de 
buitenring aan de constructieknopen bevestigd. 
Hierdoor worden de elementen tussen de boven- en buitenring en de buitenring elementen minimaal op buiging 
door de krachten uit de doekconstructie belast. Dit in tegenstelling tot de bovenrand van het spant aan de 

A' A Buitenring 

binnenzijde van de bovenring. Zie figuur 8.1 

8. i. i Opspannen van het doek. Bovenring 

Wanneer geen extra voorzieningen zouden zijn toegepast zou het doek een nogal vlakke geometrie hebben 
waarvoor een menbraamconstructie zich in het algemeen niet leent. 
Om deze vlakheid er enigszins uit te halen en een voorspanning in het doek aan te brengen zijn vanuit de 
buitenringknoop 2 spankabels over het doek gelegd tot in de 2 binnenringknopen. Door het aanspannen van deze 
kabels wordt er een voorspanning in het doek aangebracht dat het beter bestand maakt tegen vervormingen t.g.v. 
belasting. Zie figuur 8.2 

T.p.v. de binnenring is het doek slechts opgelegd in de constructieknopen. Door spanning in het doek ontstaat een 
opening tussen doek en binnenring. Om deze opening beperkt te houden wordt een randkabel tussen de 2 
binnenringknopen in het doek aangebracht en aangespannen tot een wenselijke pijlverhouding ontstaat. 
Ook in het doek grenzend aan de buitenring zijn randkabels met de constructieknopen in de buitenring verbonden 
om enerzijds de peilverhoudingen aan te passen en anderzijds de spanning in het doek op te voeren. I':l Binnenring 

Figuur 8.2 1 Voorstelling van de doekconstructie in de 
plattegrond voor sectie A'-A. 

Onderdakvoor een Sportmonument 
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q = F I I  
Figuur 8.6 I Principe van krachtdichtheid. 
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Uiteindelijk zijn, om het doek aan de buitenzijde van de constructie van extra dubbele kromming te voorzien, 
spankabels aangebracht tussen de constructieknopen in de boven- en buitenring. Deze kabels lopen evenwijdig 
aan de elementen tussen de boven- en buitenring. 

8.2 Vorm bepaling. 

De geschetste geometrie ontstaat niet slechts zo maar door te schetsen en te vermoeden over hoe een vorm zich 
ontwikkelt. 
Om een juiste inschatting van de uiteindelijke geometrie te krijgen en af te kunnen schatten welke vervormingen en 
krachten in een doekconstructie ontstaan t.g.v. belastingen is een fysieke enlof een numerieke modellering 
noodzakelijk. 

8.3 Maquette. 

Om een eerste indicatie van het tentmodel te krijgen is een fysiek model van het hoofdconstructiesysteem (schaal 
1:100) gemaakt. Dit model beslaat 4 spanten van de constructie. In dit model is middels een textiel, dat in de 2 
hoofdrichtingen redelijk rekbaar is, de beschreven vorm van het tentmodel gerealiseerd. Door het vullen van de 3 
secties tussen de 4 spanten is het mogelijk om te variëren met de kabelkrachten en derhalve te  ondervinden wat 
daarvan de effecten zijn. 

Daarnaast is het voor het ruimtelijk begrip een bijzonder handig hulpmiddel om continu waar te kunnen nemen 
waar zich welke problemen in het tentmodel en constructie voor zouden kunnen doen. In de figuren 8.3 t /m 8.5 zijn 
foto's van de maquette opgenomen. 

8.4 Het programma TENT. 

Echter het geeft nog geen enkel beeld over de verplaatsingen in het tentmodel en de optredende krachten ui t  het 
doek t.g.v. welke belasting ook. 
Om dit te krijgen is een numerieke benadering middels vormbepalings-programmatuur vereist. Het hiervoor 
beschikbare rekenprogramma is het op de TU/e ontwikkelde programma TENT. Dit programma genereert aan de 
hand van een ingevoerde topologie van een netstructuur de geometrie van een net op basis van de krachtdichtheid 
methode. 

De krachtdichtheid van een element is het quotiënt van (normaa1)kracht en lengte van dit element en wordt 
uitgedrukt in [N/m]. Maar dit kan ook [kN/mm] zijn. Zolang dit structureel voor a l  de elementen wordt doorgevoerd 
is de onderlinge verhouding gelijk. Figuur 8.6 

De topologie van een net doet slechts uitspraak over welk element in welke knoop met welke andere elementen 
verbonden is onder welke randvoorwaarden (opgelegd of vrij in 1 o f  alle hoofdrichtingen x,y,z). 

Onderdak voor cen_Sportrnonument 
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Door het aanpassen van de krachtdichtheid kan de geometrie van het net worden veranderd. Gelijk aan het 
aanspannen van de span- en randkabels in het fysieke tentmodel. 

8.4.1 Opbouw topologie 

De topologie van het net kan niet zo maar worden opgebouwd. Er moet gekeken worden naar de gewenste 
eigenschappen van de uiteindelijke constructie. Tevens moet de topologie bi j  voorkeur zo worden gekozen, dat er 
een zo constant mogelijke dichtheid in de geometrie gaat ontstaan. Dichtheid geeft dus het aantal elementen per 
ml(of als in beide hoofdrichtingen wordt gekeken m*) aan. 

Voor de gehele constructie is gekozen voor een rechthoekige netstructuur. Deze structuur is echter niet continu. Zie 
figuur 8.7 

Er kan per sectie onderscheid worden gemaakt in 3 verschillende vlakken. Vlak 1 is het middenvlak dat wordt 
begrens door de spankabels tussen binnen- en buitenring en de randkabel parallel aan de binnenring. 
Vlak 2 en 3 zijn elkaars gespiegelde over de symmetrieasvan vlak 1 en worden ieder begrensd door de spankabel 
tussen de buiten- en binnenring en de bovenrand van het spant. In het verlengde van de bovenrand van het spant 
gaat dit vlakvan het doek over in het doekvan de aangrenzende sectie. 

8.4.2 Randvoorwaarden. 

Als uitgangspunt is die sectie van de constructie gekozen welke de diepste uitkraging heeft. Dit is tussen stramien A 
en A' ter hoogte van de Eretribune. Voor alle andere secties geldt dat de hoogte van de totale constructie gelijk is 
terwijl de diepte van de uitkraging (vlakheid) afneemt en dus gunstiger is voor de constructieve eigenschappen van 
de doekconstructie. 

De bovenrand van de spanten aan de binnenzijde van de bovenring is verdeeld in 8 gelijke delen. In de 
tussenliggende 'knopen' zijn netelementen aangebracht. De knopen zijn als volledige oplegging geschematiseerd. 
Ook de buitenringknoop is volledig voorgeschreven in de 3 hoofdrichtingen. 

De knopen in de rand van het net, (tussen de bovenknoop en halverwege de spankabel parallel aan de 
buitenringelementen) waarin de secties in elkaar overgaan en dus globaal vrij kunnen verplaatsen, hebben als 
randvoorwaarde dat de coördinaten in de x-richting (lokaal evenwijdig aan de buitenring) zijn vastgesteld en dus 
niet ui t  het vlakvan het spant kunnen verplaatsen. De elementen die onderdeel zijn van deze rand (de randknopen 
met elkaar verbinden) hebben een half zo grote krachtdichtheid Q als de aangrenzende evenwijdige elementen. 
Deze elementen vormen samen (fictief) met de randelementen van de aangrenzende sectie dit deelvan het doek. 
Figuur 8.8 

Figuur 8.7 1 Topologie van de netstructuur. 

u, = o 
Figuur 8.8 1 Geometrische plattegrond van de 

doekconstructie. 
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Figuur 8.1 1 Ilsometrischegeometrie van de doekconstructie 
onder sneeuw belasting voordat de 
krachtdichtheden daaraan zijn aanppast. 

Figuur 8 . 1  l a  I Doorsnede over de doekconstructie in vervormde 
toestand t.g.v. sneeuwbelasting voordat 
krachtdichtheden zijn aangepast. 
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8.4.3 Aanpassen krachtdichtheden. 

Om de uitgangsvorm van de doekconstructie te bepalen zijn gedurende veel stappen gevoelsmatig de 
krachtsdichtheden aangepast. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen netelementen die het doekvormen 
en netelementen die de rand- of spankabels vormen. 
Voor de 'doek'elementen moet in acht worden genomen dat de geometrische dichtheid van het net gevolgen heeft 
voor de geometrie bij een constante krachtsdichtheid over het gehele net. Een grote dichtheid leidt tot een grotere 
relatieve "stijfheid" van het doek in dat gebied van het net dan een kleinere dichtheid elders onafhankelijkvan de 
geometrische krommingen. Eerst moet deze 'globale' krachtdichtheid zo veel mogelijk worden aangepast zodat 
deze meer constant wordt. 

Hierna worden de krachtdichtheden in de verschillende rand- en spankabels zo aangepast dat een geometrie 
ontstaat die overeenkomt met de middels het fysieke tentmodel bepaalde geometrie. 

In de figuren 8.9 en 8.10 is hiervan het resultaat te zien. 

8.5 Afschatten Reactiekrachten 

De uitgangsvorm van de doekconstructie is bepaald. Op deze constructie zijn geen uitwendige belastingen 
aangebracht. Gecontroleerd kan worden dat de resultante van de reactiekrachten (in alle hoofdrichtingen) van de 
constructie gelijk is aan 0. De verschillende reactiekrachten geven een indicatie van de verhoudingen over de 
constructie maar doen geen enkele uitspraak over de absolute waarden ervan. 

voordat de krachtdichtheden zijn aangepast. 
Om een idee te hebben van de orde van grote van de krachten die het doek op het hoofdconstructiesysteem zal 
uitoefenen, is het noodzakelijk een uitwendige belasting op het net aan te brengen. 

8.5.1 Sneeuwbelasting. 

Gekozen is een belastingsituatie met sneeuwlast te bekijken omdat dit de meest eenvoudige invoer vergt door de 
altijd verticale oriëntatie van de belasting. 
De sneeuwbelasting is middels knooplasten (F) in de knopen van het net aangebracht. De grootte van de puntlasten 
per knoop is afhankelijkvan het omringende geprojecteerde horizontale oppervlak. Hierbij is dus globaal rekening 
gehouden met de oriëntatie van de verschillende vlakken van de constructie, zodat de standaard sneeuwlast qsn;rep = 
0,7 [kN/m2] op verschillende plaatsen is gereduceerd met de verschillende factoren die volgens de norm gelden. 

Duidelijk wordt dat t.g.v. de sneeuwlast het net bi j  dezelfde krachtdichtheden grote vormveranderingen ondergaat. 
Die waarschijnlijk in werkelijkheid dermate grote rekken veroorzaken dat ze niet toelaatbaar zijn. Figuur 8.11 en 
8.11a. Een manier om de vervormingen te beperken is middels het aanpassen (verhogen) van de krachtdichtheden. 

Figuur 8.1 0 1 Isometrische geometrie van de doekconstructie 
nadat krachtdichtheden zijn aangepast. 
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8.5.2 Aanpassen krachtdichtheid 

Wanneer de krachtdichtheden van de elementjes over het geheel worden vergroot, zal het net zich 'stijver' gaan 
gedragen en zullen de vervormingen t.g.v. belastingen afnemen. De verhouding tussen de krachtdichtheden wordt 
constant gehouden. De krachtdichtheden worden dus met dezelfde factor vergroot. 

Ondanks de sneeuwlast is het derhalve mogelijk de vervormingen volledig (tot een verwaarloosbaar minimum) te 
reduceren. De factor waarmee de krachtdichtheden dan worden vergroot ligt dan in de orde van grote van 200. 

Als nu de som van de reactiekrachten wordt bekeken, blijkt dat de resultante gelijk is aan de totaalverticaal 
ingevoerde belasting Fz. Van alle reactiekrachten kunnen de absolute waarden nu worden afgeschat. De eenheid 
van de reactiekrachten is gelijk aan toegepaste eenheid voor de sneeuwlasten [kN] en zijn dus ui t  te drukken in 
'meetbare' waarden. 

De toegepaste factor voor verhogen van de krachtdichtheden heeft weliswaar de vervormingen doen afnemen. De 
krachten in de elementen echter zijn gemiddeld met een factor 200 gestegen. Het doek is derhalve extreem 
voorgespannen wat tot gevolg heeft dat de reactiekrachten en fictieve doekspanningen ontoelaatbaar groot zijn. 

8.5.3 Maximaal toelaatbare vervormingen 

Om de gevonden geometrie toch toe te kunnen passen als dakvlak en een geschikte uitspraak te kunnen doen over 
de optredende reactiekrachten is een criterium opgesteld t.a.v. de maximaal toelaatbare optredende vervormingen 
t.g.v. de sneeuwbelasting. 
Dit criterium is gebaseerd op het principe dat er nergens in het doek ponding mag optreden door de vervormingen. 
(Ponding: het ophopen van een hoeveelheid (smelt)water zonder dat dit weg kan vloeien waardoor de vervormingen 
toenemen en steeds meer (smelt)water of sneeuw zich ophoopt met extra vervormingen tot  gevolg enz.) 

Dit verschijnsel treedt het eerst op in het meestvlakke deelvan de doekconstructie. Dit is bi j  de spankabel 
evenwijdig aan de binnenring. 

Er is bepaald dat het dakvlak t.p.v. de grootste vervorming t.o.v. het diepste punt van de doekconstructie onder 
invloed van de belasting nog altijd een minimale helling van 5" moet hebben. Figuur 8.12 
Het verhogen van de krachtdichtheid van alle elementen met een factor 5 blijkt hiertoe a l  voldoende te zijn. 

Figuur 8.12 1 Criterium voor maximaal toelaatbare verplaatsing 
in doekconstructie t.g.v. sneeuwbelasting. 
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8.5.4 Reactiekrachten en doekspanningen. 

Uit de uitvoer van de berekening kunnen nu ook de reactiekrachten worden afgelezen. 

Daarnaast is bekend welke normaalkrachten in de elementen werken. De elementen zijn een schematisering van 
steeds een stukje doek in beide hoofdrichtingen, de schering of inslag. 
De grootte van deze stukjes worden bepaald door de onderlinge geometrische afstanden van de elementen in 
dezelfde richting. Wanneer het quotiënt van de elementkracht en de doekbreedte wordt bekeken kan een indicatie 
worden verkregen van de doekspanningen. Let wel dit is slechts een indicatie. Figuur 8.13 

Voor doekmaterialen wordt de spanning altijd per 50 [mm] doekbreedte weergegeven.0~ bijgevoegde CD-rom zijn 
de gegevensvan de rekenresultaten weergegeven.In bijlage 11.3 is te lezen hoe deze tot stand zijn gekomen. In 
illustratie 8.14 is dit weergegeven door middel van verschillende kleuren van de elementen. Duidelijk is dat daar 
waar het doekde meeste kromming maakt, de spanningen het hoogst zijn. 

Controle van de rekenresultaten en vergelijkend met de materiaaleigenschappen van het doek in bijlage 1.2 leert dat 
de spanning in het doek ten gevolge van sneeuwbelasting met de gegeven krachtdichtheden de maximaal 
toelaatbare spanning nergens overschrijven. Voor span- en randkabelelementen geldt dat deze die maximaal 
toelaatbare waarden wel overschrijden wat betekent dat in het doek daadwerkelijk kabels moeten worden 
aangebracht om deze krachten op te nemen. 

8.6 Invloed van de doekkrachten op het globale systeem. 

Het modelvan het constructiesysteem is getoetst op de verschillende belastingcombinaties. Hierbij is er steedsvan 
uitgegaan dat de uitwendige belastingen (sneeuw- en windbelasting) op de bovenrand van de spanten aangrijpen. 

Gezien de bepaalde geometrie van het doek is dit grotendeels ook het geval. Echter door membraanwerking van het 
doek komt de introductie van de reactiekrachten uit het doek niet overeen met de wijzevan invoer in het 
rekenmodelvan het hoofdconstructiesysteem. 

Een exacte numerieke controle van deze krachtenintroductie in het eindige elementen programma zou wenselijk 
zijn om de effecten op de lokale- en globale krachtswerking te kunnen bepalen. En zo dus eventueel aanpassingen 
aan het model te doen. 

Er wordt volstaan met het voorspellen van deze invloeden, op basis van de lokale reactiekrachten per sectie, op de 
globale constructie-eigenschappen. 

I I I  \ 
Figuur 8.13 ISchematiseringtot verknJgen van 

Figuur 8.14 1 Doekspanningen naar kleurgegroepeerd 
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8.6.1 In ventariseren lokaties met reactiekrach ten. 

De reactiekrachten uit het doek, uitgaande van de nettopologie, concentreren zich in een aantal knopen van de 
spanten. In bijlage 111.3 is beschreven waar de gegevens omtrent de reactiekrachten t.g.v. de sneeuwbelasting zijn 
opgeslagen. 
Het doek is continu met de bovenrand van het spant aan de binnenzijde van de bovenring verbonden. Deze 
bovenrand wordt aan 2 zijden door 2 secties belast met een ongelijkmatig verdeelde lijnlast. Deze beide lijnlasten 
hebben samen 1 resultante (bij symmetrie gelegen in het vlakvan het spant). De bovenrand van de spanten worden 
dus, als beoogd in het rekenmodel, idealiter belast door een in het vlak gelegen lijnlast. Figuur 8.15 

De sneeuwlast is in het rekenmodel van het hoofdconstructiesysteem ingevoerd middels puntlasten op de 
constructieknopen. Terwijl de windbelasting voor de verschillende windrichtingen ingevoerd is als lijnlasten op de 
bovenranden van de spanten aan zowel de binnen- als buitenzijde van de bovenring. 

De berekeningsresultaten van de verschillende belastingcombinaties komt voor de invoer van dit deel van de 
belastingen (bovenrand aan de binnenzijdevan de bovenring) t.a.v. de werkelijkheid redelijk overeen. 

Omtrent de reactiekrachten uit de rand- en spankabels zal moeten worden geïnterpreteerd welke gevolgen deze 
lokaal hebben op de aangesloten elementen. En wat hiervan globaal de gevolgen zijn voor de krachtswerking en de 
vervormingen van het hoofdconstructiesysteem. 

Spankabels binnen- en buitenring. 

De spankabels tussen binnen- en buitenring hebben in de aansluitingen aanzienlijke reactiekrachten tot gevolg. 
Per sectie wordt in de binnenringknoop een resultante reactiekracht van 760 [kN] voor de besneeuwde situatie 
gevonden. Een deel van deze reactiekracht wordtveroorzaakt door de spankabels evenwijdig aan de binnenring. In 
deze knopen grijpen steeds 2 secties aan. De totale reactiekracht bedraagt afgerond 1500 [kN]. Deze reactiekracht 
ligt in het vlak van het spant. 

De resultante van de reactiekrachten per sectie in de buitenringknoop heeft een orde van grotevan 1535 [kN]. Deze 
reactiekracht ligt in het verlengde van de spankabels tussen de binnen- en buitenring. In figuur 8.16 is 
weergegeven hoe dit voor kan worden gesteld. 

De reactiekrachten ui t  het doek zullen door het hoofdconstructiesysteem moeten worden opgenomen. De onderrand 
van de spanten worden door het gekozen systeem van voorspannen op trek belast. 
In de elementen tussen de midden- en buitenring werkt maximaal een normaalkracht van 4400 [kN]. Als ervan ui t  
wordt gegaan dat voor het opnemen van de reactiekrachten ui t  het doek in de binnen- en buitenringknoop 
voornamelijk de onderrand wordt belast, zou dit betekenen dat de grote trekkracht in de onderrand enigszins 
ontlast wordt. Wat op zich positief is t.a.v. de initiële rekken van deze elementen t.g.v. de optredende 
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Figuur 8.1 5 I Schematisering van het aangrijpen van de 
doekkrachten op de bovenrand van het spant. 

1535 [kN] 1500 [kN] 
Figuur 8.16 1 Grootste reactiekrachten uit het doek t.g.v. de 

besneeuwde situatie. 
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normaalkrachten. 
De randkabels evenwijdig aan de binnenring oefenen gemiddeld een normaalkracht ui t  van 180 [kN]. T.a.v. de 
normaalkrachten in de binnenring van gemiddeld 30.000 [kN] zal het effect van deze kabelkrachten t.a.v. van zowel 
de globale- als de lokale constructieve werking van de hoofdconstructie verwaarloosbaar zijn en wordt derhalve niet 
nader gecontroleerd. 

De randkabels evenwijdig aan de buitenring oefenen gemiddeld een normaalkracht ui t  van 85.6 [kN]. 
T.a.v. de normaalkrachten in de buitenring die variëren tussen -10.400 en -13.500 [kN] is ook de invloed hiervan 
minimaal. 
Hierbij moet worden vermeld dat deze kabelkrachten een toename van de normaalkrachten in het hoofdconstructie 
systeem tot gevolg hebben (in tegenstelling tot de kabelkrachten evenwijdig aan de binnenring) die echter zo klein 
is dat de invloed ervan verwaarloosbaar is t.a.v. algemene constructieve eigenschappen van het 
hoofdconstructiesysteem. 

De spankabels tussen de boven- en buitenringknopen oefenen gemiddeld een normaalkracht uitvan 512 [kN]. Deze 
krachten zullen direct in de elementen tussen boven- en buitenring worden opgenomen. 
De optredende normaalkrachten in deze elementen variëren tussen -641 en 750 [kN]. 
De invloed van deze kabelelementen is lokaal t.a.v. de constructie elementen aanzienlijk. Deze elementen worden 
met een extra drukkracht, ongeveer gelijk aan de normaalkracht in de spankabel, belast. Wat voor sommige van 
deze elementen resulteert in een bijna verdubbeling van de optredende normaalkrachten. Deze elementen zullen bij 
een specifieke controle op deze toename van de drukkracht worden gecontroleerd. Zie figuur 8.17 

Globaal zal de invloed van deze kabelelementen niet bijzonder groot zijn op de constructieve eigenschappen van 
het hoofdconstructiesysteem. 

De vorm van de doekconstructie heeft tot gevolg dat neerwaartse belasting op het gehele doek slechts als 
neerwaartse actiekrachten op het hoofdconstructiesysteem wordt overgebracht aan de binnenzijde van de 
bovenring. De actiekrachten in de buitenknoop zijn opwaarts gericht en worden bij een neerwaartse belasting (als 
sneeuw) hoogstens ontlast. 

8.7 Windbelasting. 

Bij de invoer van de windbelasting in het model voor berekening van het hoofdconstructiesysteem is er van 
uitgegaan dat deze aangrijpt op de bovenrand van de constructie. Het door de bovenranden van de spanten 
beschreven dakvlak heeft daarin geen oneffenheden, enkel een knik t.p.v. de bovenring. 
In werkelijkheid kent de geometrie van het dakvlak wel degelijkvele oneffenheden. Iedere sectie van het dakvlak 
wordt per windrichting tot  anders belast. En brengt dus totaal andere actiekrachten over op het 
hoofdconstructiesysteem. Om de exacte verdeling van de windbelasting na te gaan, is een uitgebreid windtunnel 
onderzoek een vereiste. Dit streeft echter het doelvan de vormbepaling van het dakvlakvoorbij tijdens dit 
afstudeerproject. 
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Figuur 8.1 7 ISchematisering van de locale invloeden van de 
reactiekrachten uit het doek op de 
hoofdconstructie. 
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Figuur 8.19 b IAnimatie van 2 secties doekconstructie op het 
constructiesysteem. 

Figuur 8.19a [Animatie van 2 secties doekconstructie op het 
constructiesysteem. 
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Het verticaal oppervlakvan het dakvlak is in werkelijkheid veel kleiner, als een doorsnede over de breedte van een 
sectie wordt vergeleken in illustratie 8.18, dan in het rekenmodel van het hoofdconstructiesysteem is aangenomen 
voor de windbelasting. 
De hoofdconstructie is vooral gevoelig voor windbelasting loodrecht op deze doorsneden. Op basis hiervan kan 
gesteld worden dat de wijze van invoer van de windbelasting in het rekenmodel van het hoofdconstructiesysteem 
een veilige benadering is t.a.v. de beoogde werkelijkheid met een dakvlak 
gevormd door tentconstructies. 

Tot slot. 

De toegepaste methode van vormbepaling van de doekconstructie geeft een redelijke indicatie van de te 
verwachten constructieve eigenschappen. Om specifiekverschillende windbelastingsinvloeden te kunnen toetsen 
zal voor ingewikkelde geometrische vorm altijd een windtunnel onderzoek moeten worden uitgevoerd. Als 
specifieke informatie omtrent doekspanningen vereist is, zal wellicht een meer uitgebreid rekenprogramma nodig 
zijn. 

Figuur 8.18 1 Verhouding doorsnede dakvlak van het doek 
t.o. v. volle doorsnede (gearceerde deel). 
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Hoofdstu k 9  
De detaillering van de meest voorkomende constructieknopen. 

De knooppunten nemen in de constructie een belangrijke plaats in. In het algemeen kan gesteld worden dat 
knooppunten de sterkte en de kracht van het ontwerp bepalen. 

Bij het ontwerpen van de verschillende knooppunten moet in het algemeen met een aantal aspecten rekening 
worden gehouden: 

- Constructief 

o De sterkte van de knoop 
Uit de verschillende belastingcombinaties dienen de maximaal optredende krachten te worden 
gedestilleerd. De verbindingen dienen aan de meest negatieve combinatie van deze krachten 
voldoen. 

o De stijfheid van de verbinding 
Daarnaast dient iedere knoop te functioneren zoals ontworpen en gemodelleerd in het eindige 
elementen pakket. In dit geval is dat Ansys. 

o De vervormingcapaciteit van de verbinding 
Hoe ver kan de knoop vervormen alvorens er blijvende schade ontstaat aan de verbinding. 

- Niet constructief 

o Afmetingen 
Hierbij is het wenselijk de knoop zo compact mogelijk te houden. De voorzieningen die nodig 
zijn voor de verbinding mogen niet groter zijn dan de aangesloten elementen. 

o Esthetica 
Is de functie van de knoop duidelijk naast de eigenschap dat het knooppunt er ook nog 'mooi' 
uitziet? 

o Onderhoud 
Er dient zich zo min mogeli jkvuil op te hopen in en rondom de oneffenheden van het 
knooppunt. Enerzijds komt di t  de esthetica niet ten goede. Daarnaast kan vervuiling de 
conserveringslagen aantasten en dus aanleiding zijn van extra onderhoud. 

o Montage 
Montage op de bouwplaats geschied doorgaans middels boutverbindingen. Dit kan 'droog' en 
nauwkeurig gebeuren zonder dat er speciale voorzieningen nodig zijn als lasapparatuur ed. 

Figuur 9.2 J Maquefte van de bovenknoop. 
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o Inspectie 
Het is wenselijk om de verbinding gedurende de gebruiksfase te kunnen inspecteren op 
eventuele schade aan de conservering enlof andere problemen. Hiertoe dienen zoveel mogelijk 
voorzieningen die de verbindingvormen direct visueel te benaderen te zijn. 

Bij het ontwerpen van de verbinding wens ik me constructief voornamelijk globaal te richten op de sterkte van de 
verbindingen. En de niet-constructieve aspecten: esthetica,onderhoud en montage. 

9.1 De constructieknopen. 

De constructie kent een aantal totaalverschillende knopen die per spant voorkomen. Ter verduidelijking een 
doorsnedeaanzicht van een willekeurig spant met aangegeven de verschillende knopen. Zie figuur 9.3 

De kolomvoet 
o In deze knoop wordt de verbinding tussen de fundatie en de constructie gewaarborgd. De enige 

aangesloten elementen zijn de kolommen en bi j  24 kolommen bevinden zich ook de aansluitingen van 
de windbokken. De verbindingen in deze stramienen dienen ook te zijn ontworpen op 
trekkrachten die ui t  de windbokken in de fundering moeten worden overgedragen. Hierbij zal de 
grootst voorkomende kracht als maatgevend voor al  de kolommen worden aangehouden. 

- De bovenknoop 
o Dit is de meest complexe knoop. Hierin komen samen de bovenring, 4 spantelementen en de kolom. 

Alle belastingen in en op de constructie worden hier dus op de kolommen overgebracht. Naast de 
primaire constructie, bevindt zich in deze knoop ook een belangrijke verbinding met de secundaire 
(doek) constructie. 

- De buitenknoop 
o In deze knoop komen de buitenring en 4 spantelementen samen. In deze knoop komen 6 van de 7 

spankabels van de secundaire doekconstructie samen. Dit zal bi j  het ontwerp van de verbinding een 
belangrijke invloed hebben. 

- De middenknoop 
o De middenknoop herbergt de verbinding tussen de middenring en een 4-tal spantelementen. De binnenknoop 

De middenknoop 

- De binnenknoop 
o In deze knoop wordt de binnenring verbonden met de spanten. Gezien de grote normaalkrachten in de 

binnenring die worden overgebracht op de spanten verdient de sterkte-capaciteit van dit knooppunt 
extra aandacht. Ook hier heeft de krachtsafdracht ui t  het doek redelijke invloed op de vormgeving van 
de knoop. 

Figuur 9.3 JLocaties van de knooppuntelementen. 
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- De tussenknopen 
o In het spant zelf komen nog een 5-tal knopen voor die kunnen worden voorgesteld als zogenaamde 

tussenknopen. De aansluitende elementen in deze knopen hebben allen dezelfde doorsnede. Enig 
verschil is dat in de bovenrand van het spant de verbinding met de secundaire constructie is voorzien 
terwijl in de onderrand ruimte moet zijn voor voorzieningen ten bate van de hemelwaterafvoer. 

Over het algemeen kan worden gesteld dat verbindingen in de werkplaats worden gelast terwijl op de bouwplaats 
alleen met boutverbindingen wordt gewerkt. 

Gelaste verbindingen. 

Voor het lassen van buizen is voorbehandeling van de uiteinden noodzakelijk. Voor ronde buizen is een speciaal 
gevormd buiseinde nodig om te passen op het ronde oppervlakvan de aansluitende buis. De volle gelaste omtrek 
van een buis geeft een stijve verbinding die dankzij geconditioneerde werkplaatsomstandigheden een hoge 
kwaliteitslas heeft met een oppervlak dat goed geschikt is voor een juiste conservering. 

Geboute verbindingen. 

De verbindingen tussen buiscomponenten en knooppuntelementen geschiedt meestal door bouten, hetzij door 
directe verbinding van de ene component aan de andere, hetzij via het intermediair van een knooppunt. Zowel de 
buiscomponenten als de knooppuntelementen worden in de werkplaats of fabriekvervaardigd, geconserveerd, 
gecoat en na transport op de bouwplaats geassembleerd tot constructie middels bouten. Het concept van de 
boutverbinding ondersteunt de massaproductie van componenten voor constructie, hetgeen leidt tot 
standaardisatie en economie. 

Gegoten knooppunten. 

De vraag naar driedimensionale knooppunten en nieuwe methoden voor het modelleren en het in massa 
produceren van gietijzer en gietstaal met de verbeterde eigenschappen trek, buiging en druk hebben tot gevolg 
gehad dat gietmethoden in de bouw een ware renaissance beleefden. Het materiaal kan niet altijd worden gelast. 

Onderdakvoor een Sportmonument 
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9.1. 1 Aannamen. 

- Alle verbindingen zijn in principe volledig momentvaste verbindingen met een enkele uitzondering die per 
knooppunt apart zal worden toegelicht. 

- Er wordt naar gestreefd op de bouwplaats geen laswerkzaamheden meer te laten plaatsvinden teneinde een 
snelle en zekere bouwtijd te kunnen waarborgen. 

- De dimensioneringvan de knoopelementen geschiedt op basis van de meest negatief voorkomende 
belastingsituatie in de betreffende knooppunten op basis van de verschillende belastingcombinaties en 
worden voor de gehele ring als gelijkverondersteld waardoor overdimensionering ontstaat. 

- De dimensioneringvan de knooppuntelementen vindt in eerste instantie plaats op basis van de 
normaalkrachten die in de aansluitende elementen werken waarna een globale controle plaatsvindt voor 
de andere krachten, (dwarskrachten, buigende- en wringende momenten). 

- Groepering van de normaalkrachten in de verschillende knopen vindt plaats op basis van de 
overeenkomstige buisdimensies. 

9.2 Opbouw van de knooppuntelementen. 

Om een zo strak mogelijke verbinding te maken waarin de buiselementen schijnbaar volledig ononderbroken 
aansluiten, wordt gekozen voor een systeem van knooppuntelementen die bestaan uit in de knoop zelf afgekorte 
buiselementen die onder de juiste hoeken met elkaar worden verbonden middels in de werkplaats gemaakte 
lasverbindingen. Aangezien iedere (schijnbaar) zelfde knoop in de constructie maar 2 keer identiek (geometrische 
gelijkheid) voorkomt is het niet economisch gebruik te maken van gegoten elementen. 

De verbinding met de aansluitende buizen dient middels een volledige doorsnede mogelijk te zijn. Hierbij zijn de 
lengten van de verschillende buiselementen bepaald door de verschillende onderlinge hoeken en de eigen 
dimensies. Het kan dus niet zo zijn dat een buiscomponent die deel ui t  maakt van het knooppuntelement eindigt in 
een niet volledige doorsnede. Dit betekent dat wanneer twee buiscomponenten van een knooppuntelement 
onderling een kleine hoek maken, zij een grote lengte in het knooppuntelement zullen hebben teneinde de 
volledige doorsnede van deze elementen vrij te maken voor montage. 

De buiscomponenten uit de knooppuntelementen en de buiselementen zullen kops in de doorsnede met elkaar 
worden verbonden. Zie figuur 9.4 
Omdat deze verbinding op de bouwplaats tot stand zal komen, wordt hierin gebruik gemaakt van bouten om de 
verbinding te maken. Om niet met de verbindingsmiddelen buiten de buisdoorsneden te komen zal er een 
tussenelement moeten worden ontworpen dat een soort intermediair vormt tussen buiselement en buiscomponent 
van het knooppuntelement dat de mogelijkheid bied om binnen de buisdoorsnede de bouten bereikbaar te laten 
zijn. Dit tussenelement wordt op het knooppunt element gelast. 
Bij het ontwerpen van de knooppuntverbindingen zal hier de aandacht naar u i t  gaan. 

Koppel element. 
1 

/- 

Knooppunt element. 

Eioutverbindg. , 
l 

Lasverbinding. / Buis element. 

Figuur 9.4 . .... ./ ....... . . .... / 
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Figuur 9.5 1 Perspectief van het buitenknoopelement. Figuur 9.6 1 Perspectiefvan het bovenknoopelemtent. Figuur 9.7 1 Perspectief van het middenknoopelemtent. 
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9.3 Knooppuntelement. 

Deze constructie-elementen worden geprefabriceerd in de werkplaats. Middels lasbewerkingen worden de 
verschillende buiscomponenten geassembleerd tot volledige knooppuntelementen. De afgekorte buiscomponenten 
hebben dezelfde doorsnedeneigenschappen als de zogenaamde 'moeder'-elementen. Aangezien de lasdoorsnedes 
over de volledige buisdoorsnede worden doorgetrokken, wordt aangenomen dat de las niet de beperkende 
sterktefactor is. De kopse uiteinden van de buiscomponenten zullen worden afgedicht met de koppelelementen die 
een boutverbinding met de buiselementen mogelijk maakt. De figuren 9.5 t /m 9.7 op de pagina links tonen de 
geprefabriceerde knooppuntelementen. 

9.4 De connectors. 

De koppelelementen zullen vanaf nu worden besproken als zogenaamde connectors. Deze connectors verbinden, 
zoals a l  eerder vermeld, de knooppuntelementen met de buiselementen. Er wordt gestreefd deze connectors te 
standaardiseren zodat een grote repetitie van dezelfde connectors ontstaat zodat gieten als productiemethode kan 
worden gekozen. Dit levert een redelijke ontwerpvrijheid op. 

De connectors zullen een van buitenaf te benaderen doorsnede hebben teneinde de verbinding te kunnen maken 
middels de bouten. Om de doorgaande 'homogeniteit'van de elementen niet te verstoren zullen de connector's 
worden afgedekt met een dunne huls die het gladde oppervlakvan de buis zodoende optisch verlengt. Naast een 
optische gladde verbinding levert dit een extra conservering op van de boutverbindingen. Zie figuur 9.7 

In de gehele constructie komen slechts 4 verschillende uitwendige buisdiameters voor (0600, 0500, 0 3 0 0  en Lasverbinding 
0250). Hierbij moet worden opgemerkt dat de kolommen, als enige groep elementen, een diameter van 0 5 0 0  -..-------.-------.---------..---------------..-- 

hebben. De kolommen zijn pendelend in de constructie opgenomen. 
De verbinding tussen kolommen en de rest van de constructie geschiedt zodoende op een andere wijze als 
voorgesteld en wel middels pen-gat-verbindingen. Deze doorsnede-catagorie kan derhalve in het ontwerp van de 
connectors worden vergeten. 

De grootste voorkomende combinatie van krachten in een van de knopen wordt als bepalend verondersteld. Dit 
levert voor de minder belaste connectors een redelijke overdimensionering op die op economie wordt 
teruggewonnen door de standaardisatie van het ontwerp die leidt tot een redelijk goedkope productietechniek. 

9.4.1 In ventarisatie van hoe veelheid voorkomende connectors. 

Afhankelijkvan de bereikbaarheid van de bouwplaats kunnen delen van de constructie in de werkplaats worden 
voor-gemonteerd. Er wordt hierbij van uitgegaan dat dit geldt voor de halve spanten, (tussen de bovenring en de 
binnenring). Deze stukken zouden in twee delen vlak op een dieplader kunnen worden getransporteerd zodat 

Figuur 9.8 1 Voorstelling van een connector tussen Z 
assemblageruimte en ti jd op de bouwplaats kan worden bespaard. Zelfs is het mogelijk (afhankelijkvan de plaats elementen. 
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van productie) om transport over water plaats te laten vinden aangezien de omringende stadiongracht in open 
verbinding staat met grote wateren. In figuur 9.10 is te zien welke delen van de constructie kunnen worden voor- 
gemonteerd in de werkplaats middels lassen. Op basis hiervan is per spant ook het aantal connectors van een 
bepaalde doorsnede categorie te inventariseren. 

De verschillende aantallen worden in tabel 9.8 o~nesomd:  

11 600*30 1 Buitenrinn I 1 1 2 I 2 I 108 11 
1 Doorsnede 

600*25 

I 

Tabel 9.8 Opsomming van het aantal benodigde connectors per doorsnede catagorie 

I 

9.5 Ontwerp van de connectors. 

Element 

Bovenrine 

Middenring 

Zoals opgemerkt zal per doorsnede-catagorie de toe te passen connector worden ontworpen. Hierbij wordt steeds 
eerst het benodigd aantal bouten als uitgangspunt genomen. Hiervoor geldt dat er gestreefd wordt naar toepassing 
van een minimum aantalverschillende boutdiameters- en kwaliteiten. 

300*15 

9.5.1 Connector 0600 mm 

Aantal  lokaal 

1 

1 

Deze connector komtvoor in verschillende delen van de constructie, namelijk de boven-, buiten- en de middenring. 
De grootst voorkomende normaalkrachten en momenten in deze elementen zijn de volgende: 

3 lo8 24 
Achterbuizen 

12 & 13 

Aantal  uiteinden 

2 

2 1 

Tabel 9.9 

2 

2 
2 

Maximaal optredende krachten (h fkNJ en fkNrn1) + - , w - -  - - 
_,. - 

Totaal lokaal 

2 

0600 

Max 

Min 

Figuur 9.10 IDelen die geschikt zijn voor prefabricage buiten 
de bouwplaats. 

2 
1+1 

Normaal 
Knoop j 

-851.8 

-16.485 

Normaal 
knoop i 

-851.8 

-16.485 
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Totaal globaal 

108 I 

4 
2 

Moment X 
Knoop i 

125.6 

-125.6 

108 216 

Moment X 
Knoop j 

125.6 

-125.6 

1 

Moment Y 
Knoop i 

201.9 

-122.1 

Moment Y 
Knoop j 

205.7 

-123.4 

Moment 
Knoop i 

106.1 

-100.6 

Moment 
Knoop j 

104.7 

-103.5 
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Figuur 9.12 IDoorgesneden animatie van connector0600. 

Figuur 9.1 3 IAfmetingen van connector 0600. 
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Daar de optredende normaalkrachten in deze elementen slechts als drukkrachten voorkomen, hebben de bouten in 
de verbinding voornamelijk de functie de optredende momenten die voorkomen in de doorsneden op te nemen. Er 
wordt slechts kwantitatief naar de optredende momenten gekeken. Er wordt getoetst op bovenstaande combinatie 
als zou deze vooromen in een knoop t.g.v. 1 belastingcombinatie, terwijl de informatie betrokken is ui t  5 
belastingcombinaties en 162 knooppunten (3 ringen). De dwarskrachten die in deze elementen optreden, zijn klein 
en worden derhalve niet in de toetsing meegenomen. De absolute maximaal optredende waarden worden als 
bepalend verondersteld. 

9.5. i a  Toetsing van het aantal benodigde bouten in de doorsnede. 

De bouten in de doorsnede moeten de volgende combinatie van momenten op kunnen nemen: 

M,;,;maX = 125.6 e6 [Nmm] 
'y;s:max = 205.7 e6 [Nmm] 
Mz:s;max = 106.1 e6 [Nmm] 

Uit de berekeningen in bijlage IV.l.l.l volgt dat er 16 bouten van het type M24 10.9 moeten worden toegepast om 
aan de sterktecriteria te kunnen voldoen. De bouten worden met 112.2 [kN] voorgespannen zodat afschuiving en 
wringend moment door de wrijving van de kopplaten worden opgenomen. De bouten zijn cirkelsymmetrisch op een 
cirkel met een straal R van 245 geplaatst in de doorsnede, zie figuur 9.11 

9.5.16 Vorm van de doorsnede van de connector0600. 

De connector wordt gevormd door een buis die met zijn uitwendige diameter de mogelijkheid biedt tot  het 
voorspannen van de bouten met het juiste gereedschap tot de juiste waarde. Deze buis wordt aan beide kopse 
kanten afgesloten door een plaat die dezelfde uitwendige diameter heeft als de aan te sluiten elementen (600 mm). 
Uit de berekeningen in bijlage IV.1.1.2 volgen de dimensies en de uiteindelijke vorm van de connector. Zie figuur 
9.12, en 9.13 
De doorsnede van de connector is voornamelijk op sterkte getoetst. De hoogte afmetingen van de connector worden 
mede bepaald door de afmetingen van het toe te passen gereedschap voor het aanspannen van de bouten. 

Figuur 9.11 IPlaatsing van de bouten in connector0600. 
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Figuur 9.16 [Animatie van connector0300. 

Figuur 9.1 7 IAfmetingen van connector 0300. 
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9.5.2 Connector 0300 

L;,;" 

MX:S;d 
= 12.9 e6 [Nmml 

My;S;d = 44.9 e6 [Nmml 
MZiSid = 160.6 e6 [Nmm] 

Wat gelijk opvalt zijn de grote trekkrachten in de doorsneden. 
Uit de berekeningen van deze doorsneden in bijlage IV.1.2.1 volgt dat er een 8-tal bouten van het type M36 12.9 
moeten worden toegepast. De bouten worden niet voorgespannen en op trek en afschuiving belast. De bouten zijn 
cirkelsymmetrisch op een cirkel met straal R van 112.5 mm geplaatst. Zie figuur 9.16 

Deze connector wordt per spant op een zes tal plaatsen toegepast. 
Dit is in de onderrand van het spant t.b.v. de elementen tussen de midden- en binnenring en in de elementen die de 
bovenring met de buitenring verbinden. Zie figuur 9.15 
Door het hoge voorspanniveau van de constructie worden de elementen in de onderrand van de spanten enkel op 
trek belast. De verschillende belastingcombinaties hebben hierop nauwelijks tot geen invloed. 

Voor bouten van kwaliteit 12.9 moet worden opgemerkt dat er gevaar is voor watersstofbrosheid bi j  thermisch 
verzinken. Voor de conservering van dit type bouten zal voor een dacrometbehandeling moeten worden gekozen om 
dit probleem te voorkomen. 

9.5.2b Vorm van de doorsnede van de connector. 

De connector wordt gevormd door een buis die met zijn uitwendige diameter de mogelijkheid biedt tot het 
voorspannen van de bouten met het juiste gereedschap tot de juiste waarde. Deze buis wordt aan beide kopse 
kanten afgesloten door een plaat die dezelfde uitwendige diameter heeft als de aan te sluiten elementen (300 

[m ml> Figuur 9.16 1 Plaatsing van de bouten in connector0300. 
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Tabel 9.14 Maximaal optredende krachten (h [w en PcNmJ 

9.5.2a Toetsing van het aantal benodigde bouten in de doorsnede. 

De absolute maximale krachten die voorkomen in deze doorsneden en waaraan de boutcombinaties aan moeten 
voldoen: 

= 4377.8 e3 [N] u u r  9.1 5 I Locaties van connector 0300. 

V .  = 59.7 e3 [N] 

Mom X 
Knoop j 

12.9 

-12.9 

$300 

Max 

Min 

Dwars 
Knoop i 

22.7 

-59.7 

Mom Y 
Knoop i 

44.9 

-47.4 

knoop i 

4.377 

-789 

Dwars 
Knoop j 

l .  

-49.1 

NormaalNormaal 
Knoop j 

4.377 

-795.8 

Mom Y 
Knoop j 

21.8 

-33.4 

Mom X 
Knoop i 

12.9 

-12.9 

Mom Z 
Knoop i 

46.3 

-160.6 

Mom Z 
Knoop j 

54.5 

-138.7 
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Uit de berekeningen in bijlage IV.1.2.2 volgt de vorm van de doorsnede van de connector. 
Zie figuur 9.17 en 9.18 op de pagina links. 
De doorsnede van de connector is voornamelijk op sterkte getoetst. De hoogte afmetingen van de connector worden 
mede bepaald door de afmetingen van het toe te passen gereedschap voor het aandraaien van de bouten. 

9.5.3 Connector 0 2 5 0  mm.  

Tabel 9.19 Maximaal optredende krachten (h [kN] en fkNm1) 

9.5.3a Toetsing van het aantal benodigde bouten in de doorsnede. 

Deze wordt per spant op een acht tal plaatsen toegepast, voornamelijk om de rand- en wandelementen in de 
constructie te verbinden. Hieronder een opsomming van de grootst mogelijkvoorkomende krachten ui t  die 
elementen die op de bouwplaats door middelvan connectors worden gemonteerd in de constructie. Zie figuur 9.20 

Figuur 9.20 1 Locaties van connector0250. 
De absolute maximale krachten die voorkomen in deze doorsneden en waaraan de boutcombinaties aan moeten 
voldoen: 

Nt;s;d = 1486.7 e3 [N] 
VtLSid = 2 5.5 e3 [NI 

= 10 e6 [N m ml 
MyiSid = 67.9 e6 [Nmml 
MZ;S;d = 34.7 e6 [Nmml 

Dwars 
Knoop j 

13.7 

-17.4 

$250 

M a x  

Min 

Ook hier vallen de grote trekkrachten in de doorsneden op. 
Uit de berekeningen van deze doorsneden in bijlage IV.1.3.1 volgt dat er een 10-tal bouten van het type M27 10.9 
moeten worden toegepast. De bouten worden voorgespannen met 47.8 [kN] zodat de dwarskrachten en 
wringmoment door de wrijving tussen de knopplaten worden opgenomen. 
De bouten zijn cirkelsymmetrisch op een cirkel met straal R van 90 mm geplaatst. Zie figuur 9.21 

Normaa l  
Knoop j 

1.486 

-228.2 

Normaa l  
Knoop i 

1.486 

-233.7 

9.5.36 Vorm van de connector. 

M o m X  
Knoop i 

10.0 

-10.1 

Dwars 
Knoop i 

0.3 

-25.4 

De connector wordt gevormd door een buis die met zijn uitwendige diameter de mogelijkheid biedt tot  het 
voorspannen van de bouten met het juiste gereedschap tot  de juiste waarde. Deze buis wordt aan beide kopse 
kanten afgesloten door een plaat die dezelfde uitwendige diameter heeft als de aan te sluiten elementen (250 mm) 

Figuur 9.21 1 Plaatsing van de bouten in connector0250. 

M o m X  
Knoop j 

10.0 

-10.1 
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M o m Y  
Knoop i 

67.9 

2.7 

M o m Y  
Knoop j 

53.1 

-34.1 

M o m  Z 
Knoop i 

34.6 

-34.7 

M o m  Z 
Knoop j 

32.9 

-32.5 
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Figuur 9.22 /Animafie van connector 0250. 

Figuur 9.23 ]Afmetingen van connector0250. 

Figuur 9.2 5a I Verankeringstengte, 
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Uit de berekeningen in bijlage IV.1.3.2 volgt de vorm van de doorsnede van de connector. 
Zie figuur 9.22en 9.23. 

De doorsnede van de connector is voornamelijk op sterkte getoetst. De hoogte afmetingen van de connector worden 
mede bepaald door de afmetingen van het toe te passen gereedschap voor het voorspannen van de bouten. Voor a l  
de drie typen connectors geldt dat de hoogte afhankelijk is van het toe te passen gereedschap, in de bijlagen is een 
kopie van specificaties van het betreffende gereedschap opgenomen. 

De kolomvoet, of onderknoop, heeft als functie de hoofdzakelijk neerwaartse lasten uit de constructie naar de 
fundering over te brengen. Echter door windbelasting komen, afhankelijkvan de windrichting, ter plaatse van de 
windbokken opwaartse actiekrachten voor. Deze soms forse krachten vragen om een nauwkeurige aanpakvan het 
gebruikvan ankers die in de funderingsstrook moeten worden opgenomen. 

De kolommen zijn scharnierend op de fundering aangesloten. Slechts de wringmomenten ui t  de kolommen kunnen 
in de fundering worden opgenomen. Dit is overigens afhankelijkvan de stijfheid van de verbinding om de lengteas 
van de kolom. Zie figuur 9.24 voor een schematisering van de beoogde werking van de kolomvoet. 

9.6. I Het aantal toe te passen ankerbouten. 

Uit het reactiekrachten diagram op pagina 156 is duidelijk dat de grootst optredende trekkracht op de fundering 
1425.8 [kN] is. Daarbij is de grootste optredende horizontale belasting in de kolomvoet 999.6 [kN]. Deze belasting 
in  de kolomvoet wordt veroorzaakt door UGT3, en vindt plaats in stramien R en R'. De kolomvoeten hoeven geen 
buigende momenten in de kolommen over te brengen. Echter wel geringe wringmomenten (maximum waarde is bi j  
benadering 14.6 [kNm]. De ankers in het beton zullen rondom op deze combinatie moeten worden gecontroleerd. 

Er wordt voor gekozen om ankerbouten met een diameter van M24 van de staalkwaliteit 10.9 toe te passen. 

Uit de berekeningen in bijlage xxx blijkt dat er een aantal van 18  ankers van het type M24 10.9 nodig is om de 
optredende belastingcombinaties op te kunnen nemen. De verankeringslengte in het beton bedraagt 320 [mm). Zie 
figuur 9.25en 9.25a. 

9.6.2 Ontwerp van de kolomvoet. 

De kolomvoeten werken als scharnier om de horizontale as die loodrecht georiënteerd is op het vlakvan het spant 
als geheel. Deze scharnierende verbinding wordt uitgevoerd als pen-gat verbinding. 
Bepalend voor dit onderdeel van de verbinding is de absolute maximaal optredende axiale kracht vanuit de 
constructie. 

!&dedakvoor een Sportmonument 
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F,=+/- 
Figuur 9.24 ISchematisering kolommen. 

Figuur 9.25 I Plaatsing van de ankerbouten in de kolomvoet. 
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/ \ 

Figuur 9.27a 1 Ondersabelen van de stelruimte onder de 
Figuur 9.28 IAnimafie van de kolomvoef. voetplaten van de schuine kolommen. 

1 
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Deze komt wederom voor in stramien R en R'voor UGT3. 

Het scharnier bestaat uit 1 plaat die verbonden is aan de voetplaat en 2 platen verbonden aan de kolom die daar 
omheen vallen. Er ontstaan derhalve 2 afschuifvlakken in de pen. Zie figuur 9.26 

Bezwqkeen van de pen. 

Het materiaal van de pen dat toegepast wordt, heeft de zelfde eigenschappen als boutkwaliteit 10.9 Het is dus 
slechts nodig om de diameter van de pen te bepalen. 

!:,;d 3 2227.6 [kN] 
Fv;u,d = 0-5 * mXff;,*As/gm 
M = aantal afschuifvlakken, 2 

Diameter van de pen: 59.5 [mm[. Dit wordt afgerond op 60 [mm]. 

Het materiaal van de platen van de verbinding is gelijk aan dat van de kolommen (~355).  
De flens verbonden aan de kolomvoet heeft een uitgangsdikte t van 50 [mm]. Terwijl de 2 flenzen aan de kolom 
ieder een dikte hebben van 25 [mm].Erwordtvanuit gegaan dat de kleinste doorsnede loodrecht op de 
krachtsrichting bepalend is voor bezwijken van de doorsnede. 

Materiaal S355, = 355 [N/mm2] 

Ft;s;rnax = As*ft:y;d 

A= = 50 * 2"t 
t = 62.75 [mm] Afgerond is dit 65 [mm]. 

Gezien de repetitie van de knopen wordt gekozen om de verbindingen te gieten zodat er volwaardige verbindingen 
ontstaan. Figuur 9.27 Hierbij moet worden gelet op de vormgeving van de matrijzen, deze moeten lossend zijn. 
En er zal rondom het gat extra materiaal worden 'gestort'zodat na bewerking een glad schuifvlak ontstaat tussen de 
platen. 

Deze vorm van de pen-gat verbinding zal voor alle kolommen worden toegepast. 
T.p.v. de kolommen met enige scheefstand zal de voetplaat schuin op het beton worden gemonteerd. De 
vrijkomende ruimte wordt ondersabeld. Dit voorkomt aanpassingen van enkele voetplaten, zodat 54 identieke 
voetplaten kunnen worden geprefabriceerd. Zie figuur 9.27a op de linkerpagina. 
In de bijlagen zijn enkel tekeningen opgenomen die een meer duidelijk beeld bieden van de verschillende 
voorzieningen die in de constructie zijn opgenomen. Figuur 9.28 toont desalniettemin een animatie van de 
kolomvoet. 

Onderdak voor e_enCportrnonurnent 
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Fr 
Figuur 9.26 1 Schematisering afschuifvtakken in pen. 

I l 

Figuur 9.2 7 I Aanzicht van de kolomvoet. 
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Absoluta horizontak reactiekmchîen (XY) 
(Belastingcombinatiis Uiterste Grenstoestand) 

Figuur 10.la IAbsolute hor/mntale reactiektachten 

Verticaie reactiekrachten (2) 
(Belastingcombinaties Uiterste Grenstoestand) 

Figuur 10.1 b I Verticale reactiekrachten. 
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Hoofdstuk 10 
Fundatie. 

Nu bekend is wat de eigenschappen van het constructiesysteem als geheel zijn en bij welke belastingcombinaties 
welke krachten voorkomen is het tot slot nog noodzakelijkom na te gaan op welke wijze de gehele constructie 
gefundeerd zou kunnen worden teneinde de krachten vanuit de constructie in de bodem rondom het stadion weg te 
laten vloeien. 

Uit de verschillende belastingcombinaties in de uiterste grenstoestand zal die combinatie moeten worden 
gedestilleerd die de grootste reactiekrachten veroorzaakt en waarbij tevens de grootste fluctuaties tussen 
neerwaarts en opwaarts gerichte reactiekrachten voorkomen. 

Wanneer de reactiekrachten voor deze belastingcombinaties uit de ring rondom in diagrammen worden uitgezet, 
gesplitst in verticale en absolute horizontale reactiekrachten, blijkt dat de belastingcombinatie UGT3 de grootste 
(f1uctuerende)reactiekrachten laat zien. Zie figuur 10. la  en 10.lb. 

De positieve waarden komen overeen met opwaarts gerichte reactiekrachten uitgeoefend door de fundering ten 
gevolge van neerwaarts gerichte actiekrachten uit de constructie. De negatieve waarden derhalve, geven 
neerwaarts gerichte reactiekrachten op de fundering weer. Deze trekkrachten kunnen slechts daar ontstaan waar de 
windverbanden in de windbokken worden belast door windbelasting. Zodoende is exact na te gaan waar de 
windbokken zich bevinden in de ring. In de diagrammen is dit metverticale stippellijnen verduidelijkt. 

Neerwaart en opwaarts gerichte reactiekrachten wisselen elkaar af in de zones waarin windverbanden zijn 
opgenomen. De trekkracht vanuit de windverbanden wordt in de aansluitingvan de kolomkop via de kolom naar de 
fundering weggevoerd. 
Het belaste windverband zorgt in de kolom waarin het in de kolomkop is aangesloten voor een extra 
normaaldrukkracht. Zie figuur 10.2 

10.1 Mogelijke oplossingen. 

De zones die het meest worden belast en dus bepalend zijn voor toetsing van het fundatieprobleem bevinden zich in 
de bochten, ter hoogte van de lengteas van het stadion. Deze zones strekken zich ui t  tussen de stramienen / t /m R, 
l't/m R: C t /m C'en Yt lm Y. Zie figuur 10.3 
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Figuur 10.2 I Schematisering windbok. 

Oosten wind 

- 
Y ' z  B Z  Y 

Figuur 10.3 I Locatie van de zwaarstbelasite zone. 
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Voor het opnemen van deze opwaartse krachten zijn er verschillende mogelijkheden u i t  te voeren; 

- Gebruikvan trekpalen in de dragende laag op 18  à 20 meter diepte. 

o De dragende zandlagen liggen op een diepte van minimaal 18  meter wat voor deze 
mogelijkheid leidt tot een complexe en kostbare oplossing en tot een 
ingewikkelde berekening waarbij de bodemgesteldheid van groot belang is. De exacte 
gegevens hieromtrent ontbreken. 

- Gebruik maken van het eigen gewicht van het stadion om de opwaarts gerichte reactiekrachten op te vangen. 

o Gezien het feit datvan begin af aan ervoor is gekozen het bestaande stadion constructief 
geheel los te houden van de tribunekap valt deze optie af. Dit is een methode die veelal logisch 
is bij de bouw van een nieuw stadion met een tribuneoverkapping. Daarnaast blijkt dat de 
stramienen van het stadion en van de tribuneoverkapping niet steeds in hetzelfde vlak liggen. 
figuur 10.4 

- Toepassen van een fundatie met een groot eigen gewicht dat functioneert als ballast die de opwaarts gerichte 
actiekrachten ui t  de constructie op kan nemen. 

Massa stadion. 
o Meest eenvoudig is het toepassen van een doorgaande betonnen funderingsbalk in de zone 

waarin de opwaarts gerichte reactiekrachten voorkomen welke dus de neerwaarts gerichte 
reactiekrachten tegengaat. Afhankelijkvan de vorm van de doorsnede van deze balk kan 
eventueel een bovenliggend zandpakket worden toegepast als extra ballast om beton te 
besparen. Nadeel hiervan is dat de neerwaartse belasting ui t  de constructie wordt versterkt 
door het hoge eigen gewicht van de fundering. Dit zal met extra draagkracht (lees palen) 
moeten worden opgevangen 

10.2 Fundatie met een grote eigen massa. 
U 

Figuur 10.4 1 Doorsnede stadion variant fundering. 

Het doel is om uit te vinden wat de massa van de fundatiestrook per strekkende meter moet gaan zijn teneinde de 
neerwaarts gerichte reactiekrachten te doen omkeren. I'' [' f; J" firn J', 5" f;? J" f;:. -* I" 5" 
10.2.1 Schematikering van de zwaarst belaste zone 1 t/m T. 

De 'balk' zal in eerste instantie als in nevenstaande illustratie is weergegeven worden geschematiseerd in PC-frame. I J K L M N O P Q R S T  
Zie figuur 10.5 

Figuur 10.5 ISchematisering fundatiebalk. 
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In werkelijkheid wordt iedere kolom van de constructie ondersteund door een betonnen poer die op zijn beurt rust 
op een groep heipalen die de krachten afvoeren naar de dragende zandlaag op 13 meter diepte. In het model wordt 
dit geschematiseerd door een scharnierende oplegging. 
In de stramienen waar neerwaarts gerichte reactiekrachten aangrijpen worden geen opleggingen geschematiseerd. 
Dit biedt de mogelijkheid om de bovenliggende massa samen met de stijfheid van de balk de te verwachten 
opwaartse verplaatsingen t.g.v. de krachten uit de constructie tegen te laten gaan zonder dat deze direct in de 
onderliggende opleggingen zouden worden opgenomen. 

In de schematisering zullen de reactiekrachten worden ingevoerd als (van teken) omgekeerde actiekrachten. Door 
de nu opwaarts gerichte actiekrachten zal de balk in deze stramienen een opwaartse verplaatsing willen ondergaan 
waardoor de palen eronder op trek zouden worden belast. Dit dient te worden voorkomen door de massa van de 
betonbalk met bovenliggend zandpakket. Deze massa dient zo ver te worden opgevoerd dat de grootste opwaartse 
verplaatsing is verdwenen en net is omgekeerd van teken. 

De balk heeft een doorsnede met een hoogte H = 1/10 L, waarbij L de afstand is tussen de kolommen van 2 aan 
elkaar grenzende stramienen. 
Voor het gemak is voor H een waarde van 1500 mm aangenomen. 
De breedte van de balk is gelijk aan de breedte van de kolommem: 500 mm. 
Opsommend zijn de doorsnede eigenschappen bij de eerste toetsing: 

H = 1500 [mm] 
B = 500 [mm] 
A = 750000 [mm2] 
I = 140625 e6 [mm4] 
h = 18750 e4 [mm3] 
Geipen = 18.75 kN/mll Zie ook figuur 10.6 

Zoals gezegd is deze eerste controle uitgevoerd in PC-frame. De massa is met stappen van 5 [kN/m] opgevoerd tot 
het gewenste effect was opgetreden. Dit ontstond als laatste uiteindelijk in stramien R, aangezien daarin ook de 
grootste neerwaarts gericht reactiekracht aangrijpt. De totale massa zal 115 [kN/m] (1428.4112.5) moeten 
bedragen. 
Het eigen gewicht van de balk alleen zal niet voldoende zijn om deze ballast te vormen. Tenzij gebruik wordt 
gemaakt van een bijzonder grote betondoorsnede wat leidt tot een relatief dure oplossing. 

30.2.2 Opbouwen van de doorsnede 

De massa zal derhalve worden gevormd door de funderingsbalk in combinatie met een bovenliggende zandpakket 
dat door de funderingsbalk wordt gedragen. Van belang hierbij is het grondwaterniveau van de locatie, aangezien 
grondwater de neerwaartse belasting van een materiaal beneden dit niveau negatief beïnvloedt. 
Bestuderingvan sonderingsrapporten en registratiegegevensvan waterspanningen in de peilbuizen (*) levert een 
gemiddeld grondwaterniveau dat overeenkomt met NAP. Dit l igt 1000 [mm] onder het maaiveld. Figuur 10.6 J Doorsnede balk. 
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Tevens wordt aangenomen dat de veldelementen een vooraangebrachte zeeg hebben die er toe leidt dat de 
onderliggende grond geen steun geeft aan de balken en dat deze dus volledig worden gedragen door de 
funderingspalen. 

Uitgangspunt is dat de rechthoekige doorsnede aan de onderzijde aan weerszijden wordt voorzien van flenzen 
waarop het zandpakket rust. Het l i j f  van de ligger houdt de hoogte van 1500 [mm] en de hoogte van de flenzen 
wordt gekozen op 500 [mm]. 
De breedte van het l i j f  wordt verbreedt van 500 naar 1000 [mm] om massa te winnen en voldoende dekking op de 
ankers te hebben. Zie figuur 10.7 
De breedte B van de flens als geheel is nu de enige parameter van de doorsnede die nog onbekend is en kan 
worden bepaald. 
De verschillende materialen van de doorsnede hebben ieder de volgende bijdrage aan de totale ballast van de 
ligger: 

1  
I x l x 2 5 + b x - x 2 5  

1  
Beton: =12-xb+25  

2 2  

Zand: ( b - 1 ) ~ 1 6 + 1 6 x l x 2 ~ 0 . 3 3  = l f j xb-5 .44  

1  
Grondwater: b  x  - x  (-10) 

2  

Totaal: 11 5 

De breedte van de flens wordt vastgesteld op 4 meter. 

De verschillende materialen hebben de volgende volumieke massa's: 
Beton: 2 5 [kN/m31 
Zand: 16 [kN/m31 
Grondwater: -10 [kN/m31 

De doorsnede eigenschappen van deze doorsnede zijn: 
A: 3.0 [m2] 
ly: 5.00 el1 [mm4] 
Wy : 5.00 e8 [mm3] 
Iz: 2.75 el2 [mm4] 
Wz : 1.51 e9 [mm3] 
lx: 3.25 el2 [mm4] 

1 O00 betondoonnede , 333 
zanddoorsnede , \ H 

b maten in mm 

Figuur 10.7 1 Doorsnede fundatiebalkinclustiefbovenliggende 
zandmassa. 
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Deze doorsnede eigenschappen zijn vervolgens weer in PC-frame ingevoerd om te controleren of deze doorsnede 
eigenschappen noemenswaardige invloed zou hebben op de verplaatsingen van de verschillende opleggingen. Dit 
kan reden zijn om het gehele massapakket aan te passen en dus weer een nieuwe doorsnede te kiezen van de balk. 
De invloed blijkt minimaal te zijn zodat er vooralsnog verder gewerkt wordt met de eerder bepaalde waarde voor de 
massa en de doorsnede eigenschappen van de balk. 

10.2.3 Effecten van de kromme balk. 

In PC-frame is de balk bekeken en geschematiseerd als een rechte. In werkelijkheid volgt de balk de kromming van 
de kolommenring. In Ansys is derhalve de balk nogmaals bekeken met dezelfde belastingscombinatie. De balk is 
per veld door 10 elementen Beam44 gemodelleerd. Doel is om te bekijken of enerzijds de verplaatsingen van de 
kromme balkveelverschillen met de rechte balk. Anderzijds is het noodzakelijk om te zien welke effecten, 
constructief gezien, ontstaan door de kromming van de balk. 

De verplaatsingen in die stramienen in de balk waar de neerwaarts gerichte reactiekrachten werken, laten een 
soortgelijk beeld zien. Blijkbaar is de doorsnede niet bijzonder gevoelig voor de kromming ten aanzien van de 
verplaatsingen in de stramienknopen. 

Constructieve effecten van de kromme balk. 

De effecten ten aanzien van de krachtswerking laten zich voorspellen. In de rechte balk ontstaan slechts momenten 
om de element y-as. Terwijl in de kromme balk ook buigende- en wringende momenten om de twee andere 
hoofdassen (x- en z-as) zijn te verwachten. 
Vooral de optredende momenten om de eigen x-as (wringing) is van belang gezien het feit dat de doorsnede niet 
bijzonder goed geschikt is voor het opnemen van deze momenten. 

Voor de toetsing van de doorsnede wordt aangenomen dat de globale krachten door het l i j f  worden opgenomen en 
dat de flenzen slechts ertoe dienen het bovenliggende zandpakket te dragen. Zo kan er een globale berekening 
worden gemaakt voor de benodigde wapening in de doorsnede van de betonligger. 

10.3 Aanpassing van het model. 

Teneinde de massa van de ligger met het bovenliggende zandpakket te bepalen, zijn de op trek belastte stramienen 
in het geschematiseerde model niet ondersteund. In werkelijkheid kunnen hier ook forse drukkrachten worden 
verwacht bij wind uit de tegenovergestelde richting (westen). Derhalve zijn deze stramienen in werkelijkheid ook 
ondersteund door de benodigde hoeveelheid heipalen. De schematisering dient hierop te worden aangepast en de 
verschillende gevolgen hiervan in kaart te worden gebracht. 
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Figuur 10.8a 1 Dwarskrachtenverdeling in de funderingsbalk 
t.g.v. UGB. 

,,o*: miri t  
M l l i  = - . 1 2 2 E + 0 9  
a-56 
war = . E 0 2 E r O 7  

Figuur 10.8b I Momentenverdeling om dex-as in de 
funderingsbalk t.g.v. UGB. 

Figuur 1 0 . 8 ~  I Momentenverdeling om de y-as in de 
funderingsbalk t.g. v. UGB. 
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De effecten zijn voor alle krachten in de balk aanzienlijk en positief. Ookvoor de reactiekrachten heeft dit gevolgen. 
De krachten uit de constructie worden nu direct in de opleggingen opgenomen. De opleggingen dragen nu ook ieder 
één van de fundatieliggers. 
Ten aanzien van het krom zijn, zijn de effecten nu beperkt tot aanwezigheid van enige wringing in de doorsneden, 
terwijl buigende momenten om de z-as volledig zijn weggevallen. 
De horizontale reactiekrachten die op de fundatie aangrijpen zullen door de respectievelijke ondersteunende 
groepen palen worden opgenomen. Derhalve zullen deze geheid moeten worden onder een hoek. 

10.4 Toetsing van de betondoorsnede van het lijf van de ligger. 

Ten aanzien van de optredende krachten in de fundatie-elementen is vastgesteld of  het constructieprinipce te 
realiseren is op basis van de hoeveelheid benodigde wapening. Hierbij is er van uitgegaan dat het l i j f  van de ligger 
alle globale krachten opneemt en dat de flensen slechts het zandpakket dragen. 

De maximaal optredende krachten in de balken: 
Dwarskracht V = 768.9 e3 [N] 
Moment om y-as (buiging) My = 2487.4 e6 [Nmm] 
Moment om x-as (wringing) Mx =122.3 e6 [Nmm] Zie ook figuur 10.8a t /m c 

10.5 Bepalen benodigde zeeg van de liggers. 

Uit de berekening blijkt dat de liggers t.g.v. de belasting in de velden doorbuigen. Deze doorbuiging is een indicatie 
voor de mate van zeeg die in de geprefabriceerde elementen moet zijn aangebracht teneinde de invloed van de 
draagkracht van de onderliggende grond zo veel mogelijk te elimineren. Dit is slechts een bijzonder grove 
benadering daar de doorsnede eigenschappen van de betondoorsnede zich niet laten invoeren op de wijze waarop 
dit nu gebeurd is. Uit de berekening blijkt dat de boorbuiging van de betonbalken slechts in de orde van enkele 
milimeters is. 
De zeeg wordt bepaald op een waarde van 50 [mm]. Dit is conform de maximaal toelaatbare elastische doorbuiging 
11250 /. 

10.6 Toetsing benodigde draagvermogen door de palen. 

Er zal gebruik worden gemaakt van dunne grondverdringende heipalenomdat in de grond gevormde palen zo dicht 
op een bestaand bouwwerk schade aan de bodemstructuur rond de bestaande palen kunnen veroorzaken. Om te 
bepalen hoeveel palen per stramein nodig zijn zal de grootst optredende reactiekracht als uitgangspunt worden 
genomen. Voor alle stramienen in de zwaar belaste zones wordt deze reactiekracht aangenomen. 
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Deze komt voor in stramien Q en heeft een rekenwaarde van: RZSq= 3657.1 [kN] 
Hier komen maar kleine horizontale reactiekrachten voor en deze worden derhalve verwaarloosd. 
In de zwaarste belaste zones worden per stramien een groep van 6 heipalen diametervan 300 * 300 [mm]. Deze 
palen dragen hun krachten af op de dragende zandlagen op 18  meter diepte. Derhalve hebben de palen een 
maximale representatieve capaciteit van 552.2 [kN] per stuk. 

Voor de zones waar de kolommen naar de stadionmuur neigen (rechte zijden) geldt dat een groter aantal dunne 
palen zal worden toegepast. De afstand tussen bestaande palen en nieuwe palen kan teruglopen tot 2 meter. De 
oude palen zijn afgeheid op een diepte van 13 meter. Dus ook hier geldt dat grondverdringende palen de voorkeur 
verdienen boven geboorde palen om door te kunnen heien naar 18  meter. 

Voor de zones in de constructie-ring waarin geen windverbanden worden toegepast volstaat het om de kolommen 
slechts op poeren te funderen. 

Het benodigd aantal palen in deze zones per stramien is 2 . 

De palen zullen in deze stramienen in lijn met het vlakvan het spant worden geplaatst zodat horizontale 
reactiekrachten die ontstaan door het horizontaal vervormen van de bovenknoop (hoofdzakelijk in het vlakvan het 
spant) door deze groepen palen kan worden opgenomen. Deze 'losse' poeren zullen middels koppelelementen met 
elkaar en met de op trek belast zones zijn verbonden zodat een rondgaande gesloten fundatie systeem ontstaat. Zie 
figuur 10.10 

10.7 Uitvoering. 

De balken zullen worden geprefabriceerd en worden op de bouwplaats in eens op de plaats gebracht. s *  * b <  

Reden hiervoor is de stand van het grondwater, welke slechts moeilijk kan worden aangepast in verband met de 
houten palen van het stadion. 

De balken worden opgelegd op een in situ gestorte betonnen plaat die direct door de groep palen wordt 
ondersteund. De beperkte dimensiesvan deze 'poeren' maken het mogelijk plaatselijk het grondwater af  te voeren 
om de paalkoppen te kunnen snellen en de betonplaat te storten. 

Om de opleggingvan balk op de plaat mogelijk te maken loopt het bovenste deel van het l i j f  nog door t.o.v. de 
volledige onderflens aan de uiteinden. Na plaatsing zal het geheel worden verbonden door de nodige wapening en 
worden afgestort. 

Het l i j f  van de balk wordt zo veel mogelijk doorgetrokken boven de poer. Om de draagkracht van de palen, die niet 
onder het l i j f  zijn geplaatst maar er naast, volledig te benutten zullen zogenaamde zijschotten worden aangestort. 

Dit alles leidt tot een globale aanzet tot  het ontwerp van de fundatie waaruit kan worden geconcludeerd dat Figuur 10.10 I Schematisering van fundering rondom het stadion. 

ondanks de grote krachten het hoofdconstructiesysteem op deze wijze kan worden ondersteund. 
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Conclusies 

Op basis van de grafostatica methode is voor dit constructieprincipe een geometrie te bepalen d.m.v. een fictieve 
voorspansituatie. Wijziging van deze voorspansituatie (het omkeren van trek naar druk in de ringen) hoeft niet per 
definitie te leiden tot wijziging van de geometrie van de constructie. De overeenkomsten tussen de uitkomsten van 
het reken model en het theoretisch grafostatica model zijn groter naarmate het niveau van voorspanning hoger is. 

De effecten van het ovaal maken van een cirkelvormig constructiesysteem op basis van ringwerking is t.a.v. de 
constructieve eigenschappen negatief te noemen. Zonder constructieve maatregelen nemen zowel de vervormingen 
als de krachten in de constructie toe. De kromming van de constructie is hierbij van doorslaggevende betekenis. 

Het ontworpen constructiesysteem is breed inzetbaar mits de lengte breedte-verhouding niet een al  te platte ovaal 
heeft. 

Nd" orde berekeningen zijn slechts dan zinvol als de vervormingen in een constructie groter zijn dan de gebruikelijke 
normen toelaten. Is dit niet het geval, dan zijn deze vervormingen in het algemeen te klein om grote invloed op het 
constructief gedrag ui t  te oefenen t.o.v. 2de orde berekeningen. Met uitzondering van constructies waarbij doorslag 
kan optreden. 

Aanbevelingen. 

Wellicht is het mogelijk en interessant om onderzoek naar de overeenkomsten in de resultaten van de verschillende 
windtunnelonderzoeken van vergelijkbare constructies te doen. Waaruit de overheersende effecten kunnen worden 
gedestilleerd zodat een globaal model kan ontstaan dat als eerste leidraad voor een toetsing op windbelasting kan 
dienen. 
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Tekeningen 

Plattegrond van het Stadion 
Aanzichten en doorsnede van het Stadion 

Doorsnede over 1 spant 

Details 
Bovenknoop 
Bovenltnoop 3 

Buitenltnoop 
Buitenknoop 1 

Binnenlcnoop 
Binnenknoop 1 

Schaal l : 1000  
Schaal l : 1 0 0 0  

Schaal l : 2 0 0  

Schaal 1 : lO 
Schaal 1 : l O  

Schaal 1: lO 
Schaal 1 : l O  

Schaal 1: lO 
Schaal 1 : l O  

Renders 
- Noordwestelijk vogelvlucht perspectief 
- Zuidwestelijk vogelvlucht perspectief 
- Zuidoostelijk vogelvlucht perspectief 

- Aanzicht van buitenzijde van de Marathontribune in  Noordelijlce richting. 
-Aanzicht van de Marathonpoort en de Marathontoren aan de buitenzijde. 
- Aanzicht van het Olympisch Stadion nabij  ValcZuid op de lengte-as. 
- De buitenzijde van de Eretribune en de toegang tot  de vakken M en N. 

- De binnenzijde van het Olympisch Stadion vanaf de tribune op de lengte-as. 
- Diagonaal overzicht van het binnenterrein vanaf de tribune. 
- Het binnenterrein gezien vanaf de Marathontribune. 
-Aanzicht van de Marathontribune, gezien vanaf het binnenterrein. 
- Marathontribune en -toren, gezien vanaf het binnenterrein. 
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Plattegrond van de tribuneoverkapping Schaal 1:1000 

Onderdak Voor een ~ ~ o r t m ~ ~ l l ~ e n t .  Erikvan Baars. 387645 





Doorsnede breedte-as 

Aanzicht Stadion Marathontribune 

Aanzichten en Doorsnede van het Olympisch Stadion 

Onderdak voor een s~ortmonument. 
Schaal l:1000 

Erik van Baars, 387645 
- 





Detail Bovenknoop 

Detail Buitenknoop 

Doorsnede over het spant A t.p.v. Eretribune. Schaal 1:200 

Onderdak voor een sportmonument. Erik van Baars, 387645 





1. Spant element 300*15 [mm*mm] 
2. Connector drsn categorie 300 [mm] 
3. Bouten M36 12.9 (8 stuks) 
4. Bovenknoop element 
5. Bovenring element 600*30 [mm*mm] 
6. Spant element 250*10 [mm*mm] 
7. Connector drsn categorie 250 [mm] 
8. Bouten M27 10.9 (10 stuks) 
9. Sockets 
10. Spankabel 030  [mm] 
1 1. Kabelzoom 
12. Top-kabel 
13. Pen-gat verbinding 
14. Kolom 500*25 [mm*mm] 
15. Bouten M24 10.9 (16 stuks) 
16. Connector drsn categorie 600 [mm] 

Detail doorsnede en aanzicht Bovenknoop. Schaal 1:10 

Onderdak voor een  portm monument. Erikvan Baars, 387645 

Voor aanzicht B, zie volgende pagina. 





1. Spant element 300*15 [mm*mm] 
2. Connector drsn categorie 300 [mm] 
3. Bouten M36 12.9 (8 stuks) 
4. Bovenknoop element 
5. Bovenring element 600*30 [mm*mm] 
6. Spant element 250*10 [mm*mm] 
7. Connector drsn categorie 250 [mm] 
8. Bouten M27 10.9 (10 stuks) 
9. Sockets 
10. Spankabel 030 [mm] 
1 1. Kabelzoom 
12. Top-kabel 
13. Pen-gat verbinding 
14. Kolom 500*25 [mm*rnrn] 
15. Bouten M24 10.9 (16 stuks) 
16. Connector drsn categorie 600 [mm] 

Detail doorsnede en aanzicht Bovenknoop. Schaal 1:10 
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1. Buitenring element 600 * 30 [mm*mm] 
2. Bouten M36 12.9 (8 stuks) 
3. Connector drsn. categorie 300 [mm] 
4. Spant element 300 * 15 [mm*mm] 
5. Randkabel doekconstructie 030  [mm] 
6. Membraan PVC gecoat polyester 
7. Spankabel doekconstructie 030  [mm] 
8. Spant element 250 * 15 [mm*mrn] 
9. Connector drsn. categorie 250 [mm] 
10. Bouten M27 10.9 (10 stuks) 

Voor aanzicht A, zie volgende pagina. 

Detail doorsnede en aanzicht Buitenknoop. Schaal 1:10 
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Detail doorsnede en aanzicht Buitenknoop. Schaal 1:10 

Onderdak voor een sportmonument. 

1. Buitenring element 600 * 30 [mm*mm] 
2. Connector drsn categorie 600 [mm] 
3. Bouten M24 10.9 (16 stuks) 
4. Buitenknoop element 
5. Randkabel 030  [mm] 
6. Spantelement 300 * 15 [mm*mm] 
7. M36 12.9 (8 stuks) .. - 

,_, .- -- - - -. '. . 8. Connector drsn categorie 300 [mm] 
/ " 

.. 9. Aangegoten socket t.b.v rand- spankabels. 
,' 

10. Zoom t.b.v randkabel 
11. Trek kabel 0 8  [mm] 
12. Bevestigingsplaat t = 25 [mm] 
13. Membraam, PVC gecoat polyester doek. . -- 
14. Excentriciteit kabelkrachten. 

Eri k van Baars, 387645 
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Detail doorsnede en aanzicht Binnenknoop. Schaal 1:10 

Onderdak voor een  portm monument. Erikvan Baars, 387645 

1. Spantelement 250 10 [mm*mm] 
2. Spantelement 300 15 [mm*mm] 
3. Binnenring trekkabel 8 x 0 80 [mm] 
4. Koppelstuk (gietstaal) 
5. Bouten M24 10.9 
6. Borgplaat 
7. Randkabel 0 30 [mm] 
8. Socket 
9. Trekkabel 
10. Menbraam 
1 1. Gerold uiteinde 
12. Strip t=15 [mm] 
13. M16 8.8 
14. Spankabel 0 30 [mm] 
15. Bevestiging strip 

Voor aanzichten A t/m C, zie volgende pagina. 





Detail doorsnede en aanzicht Binnenknoop. Schaal 1:10 

Onderdak voor een sportmonument. Erikvan Baars, 387645 
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De bijlagen. 

De bijlagen zijn bedoeld als aanvulling op het verslag dat het ontwerpproces beschrijft. In de bijlagen wordt 
voornamelijl< uitgewijd over berekeningen, verwijzingen naar de Norm en de opbouw van de verschillende 
belastingcombinaties. 

Er is voor gekozen om de Numerieke uitvoer van de relcenresultaten op te slaan op een CD-rom om het overzicht te 
houden en onnodige papierverspill ing te voorkomen. 
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Bijlasen I .  

De toegepaste materialen. 

Opsomming van de toegepaste materialen 

1.1 Constructiestaal voor de elementen van de hoofdconstructie 
1.2 Het Membraan 
1.3 Beton t.b.v. de fundering 

Onderdak voor een Sportmonument 
Het ontwerp en de  constructieve analyse van een hoofd- en secundair constructiesysteem voor een tribuneoverkapping op het Olympisch Stadion in Amsterdam. 
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Bijlagen I 
De toegepaste materialen. 

1.1 Constructiestaal voor de elementen in de 
hoofdconstructie. 

Het toegepaste constructiestaal voor het hoofdconstructiesysteem en de connectors 
is van [kwaliteit S355. 

< , t b  = 510 [N/mm2] 
i,, = 1.5 materiaalfactor. 

= 355 [N/mm2] 
E-modulus = 2.1 ei [N/mm2] 

- schering 
- inslag 

-Maximaal toelaatbare rekvan het doelk 
- schering 6 % 
- inslag 7 OIO 

Schuifsterkte van het doek 450 (lmrn) [Nlgrad] 
Brandbaarheid nauwelijks 
Levensduur 2 5 [iaar] 

De toelaatbare doekspanningen op de lange termijn: 

Voor de kabelelementen (binnenring en stabiliteitelementen): 1.3 Beton t.b.v. fundering. 

<;t$ = 1970 [N/mm2] 
Y, = 2.3 gebruiksfactor (NEN 3508) 

= 770 [N/mm2] 
E-modulus = 1.6 ei [N/mm2] 

1.2 Het membraan 

De eigenschappen van het toegepaste doelk. 

Glasvezel versterkt gecoat PVC-doek 
- Soortelijke massa van de vezel: 2 5 [kN/m31 
- Korte termijn treksterkte van de vezel: 1500-2400 [N/mm21 
- E-modulus van de vezel: 6 5 [kN/mm2] 
- Eigen gewichtvan standaard doek: 15  (1 mm dik) [N/m21 
- Korte termijn treksterkte van het doek 

- schering 6500 (1 mm) [N/50mm] 
- inslag 5500 [N/50mm] 

- Verhouding van de lange termijn 0.6 
treksterkte (2 jaar) onder continue 
belasting met korte termijn treksterkte 
- Bezwijksterkte 

270 (1 mm) [N/mml 
350 [N/mml 

Gegevens: Betonlkwaliteit B25 f' b 
= 15  [N/mm21 

f, 
= 1.15 [N/mm21 

Minimum wapening Oh aoirnin = 0.15 
Betonstaal Feb500 C = 435 [N/mm21 

Deklking wapening C = 30  [mm] 
Veiligheidsfactor Permanent -fg = 1.2 

OnderdaJvoor een Sportmonument 
Het ontwerp en de  constructieve analyse van een hoofd en secundair constructiesysteem voor een tribuneoverkapping op he t  Olympisch Stadion in Amsterdam 
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Bijlagen li 

D e  belastingen. 

Beschrijving van de opbouw en samenstelling van de belastingen 

en de wijze waarop deze zijn ingevoerd in het reltenmodel. 

11.1 De belastingen 
11.1.1 Permanente belasting 
11.1.2 Veranderlijke belastingen 

11.1.2.1 Sneeuwbelasting 
11.1.2.2 Windbelasting op het dalcvlak 

11.1.2.2.1 Werkwijze Stadion Feyenoord 
11.1.2.2.2 Vertaling naar Olympisch Stadion 

11.1.2.3 Temperatuursbelasting 
11.1.3 Overzicht van de belastingsgevallen 

11.2 De belastingcombinaties 
11.2.1 Bruikbaarheids grenstoestand 
11.2.2 Uiterste grenstoestand 

Onderdakvoor een Sportmonument 
Het ontwerp en de  constructieve analyse van een hoofd- en secundair constructiesysteem voor een tribuneoverkapping op het Olympisch Stadion in Amsterdam. 
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Figuur 11.1 IAanbrengensneeu~belastin~ 

Figuur 11.3 1 Verdeling van de meetpunten over de spanten. 

1 Olympisch Stadion 

Figuur 11.2 I Overeenkomsten Olympisch Stadion en Stadion 
Feyenoord. 

Stadion Feyenoord 
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Bijlagen I I  
De belastingen. 

In deze bijlage zijn de verschillende belastingen, belastingfactoren en 
belastingcombinaties die op de draagconstructie werken uiteengezet. Dit is gebeurd 
conform de norm NEN 6702. 

Zoals de rekenmodellen voor het bepalen van het krachtenspel en de constructieve 
eigenschappen van de constructie zich verfijnen, kan di t  voor de belastingen ook 
worden gesteld. 

In het uiteindelijk reltenmodel, waarop zal worden gedimensioneerd, zijn conform de 
genoemde norm de verschillende belastingen toegepast. 

Veiligheidsklasse: 3 
Referentieperiode: 50 jaar. 
Reductiefactor: y, = 1.0 
Belastingfactoren: 
BGT: Y,;% =l .o 

Y f ; q  =1.0 
U GT: y =1.2 

f:g 

-Yfiq =1.5 

11.1 De belastingen. 

11.1.1 Permanente belasting, 

Het model  is van begin af  aan getoetst onder belasting van het eigen gewicht als 
uitgangspunt. 
De belasting van het eigen gewicht van het dakvlak (doekconstructie G = 1 5  [N/m2]) 
is van meet af  aan verdisconteerd in de gravitatie constante die in  het rekenmodel is 
toegepast. Deze constante, standaard 10000, is met 2.5 %verhoogd. 
Wanneer het hoofdconstructiesysteem een eigen gewicht van 600 [N/m2] zou 
hebben, is automatisch 1 5  [N/m2] verdisconteerd voor het eigen gewicht van het 
doek. Weliswaar geen nauwkeurige benadering, echter wel  vei l ig wanneer 
ervanwordt uitgegaan dat het eigen gewicht van het hoofdconstructiesysteem deze 
waarde waarschijnlijk zal overtreffen. 

11.1.2 Veranderlijke belastingen. 

Er wordt e rvan uitgegaan dat  er zich geen personen in of op de constructie bevinden 
voor onderhoudswerkzaamheden tegelijkertijd met sneeuw- en windbelasting. Zodat 
slechts sneeuw en windbelasting zal worden getoetst. 

ll. 1.2.1 Sneeuwbelasting. 

Voor het bepalen van de sneeuwbelasting op het daltvlak wordt uitgegaan van figuur 
44, bijlage B van NEN 6702. 

- * 
Prcp - '1 Psn,rep = 0.56[kN/m2], i11 = O 
C 1 

= 0.8 
De sneeuwbelasting is middels Iknooppuntlasten op de constructiel<nopen in het 
bovenvlakvan de constructie in het rekenmodel ingevoerd. Zie figuur 11.1 

11.1.2.2 Windbelasting op het daltvlalt. 

De windbelasting wordt verondersteld op de bovenrand van de spanten aan te 
grijpen. Voor algemene bouwkundige constructies worden de randvoorwaarden 
omtrent windbelastingen beschreven in de norm NEN 6702. Daar het hier echter gaat 
om een in de plattegrond ovaalvormige rondgaande constructie laat deze zich hierin 
niet tot  nauwelijks beschrijven. 
Voor het bepalen van de windbelasting op het dakvlak wordt uitgegaan van de 
onderzoeksresultaten van het windtunnelonderzoek naar winddrukken op de kap 
van het gerenoveerde Feijenoord Stadion te Rotterdam.Deze keuze is gebaseerd op 
de overeenkomsten van de doorsnede van de tribuneoverkappingen zie f iguur 11.2 

11.1.2.2.1 Werkwljie Stadion Feyenoord 

Het onderzoek heeft ten doel de gemiddelde winddrukken vast te stellen op de 
nieuwe overkapping van de tribunes van het stadion. De resultaten dienen als 
invoergegevens voor de ui t  t e  voeren constructieberekeningen voor deze 
overkapping. Hiertoe zijn in totaal in 42 meetpunten winddrukmetingen verricht, 
zowel op de kap-bovenzijde als op de onderzijde. Deze meetpunten zijn verdeeld 
over 7 stramienen die elk een hoekverdraaiing maken van 30" met elkaar en 
verdeeld zijn over de helft van de kap. Figuur 11.3 toont de verdelingvan de 6 
meetpunten per spant. 
De windrichting is in 24 stappen van 15" gevarieerd van 0" (=noord) to t  345' door 
het model te draaien in  de windtunnel. Bovendien zijn die windrichtingen 
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Figuur 11.6 1 De spanten waarin de drukcoëfficiënten directzijn 
vertaald. 

Windrichting 

Figuur 11.4 (Loef en l(iz4de t.a.v. bovenring t.g.v. windrichting. 

Pagina 11.2 
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doorgemeten die loodrecht op een korte- of lange zijde van het stadion werken. Deze 
richtingen worden hierna als hoofdwindrichtingen aangeduid. 
De resultaten kunnen worden toegepast als winddrukcoëfficiënt. 

CP = winddrukcoëfficiënt 
pg,,,,,, = de gemeten winddruk [N/m21 
p = barometerdruk [N/m21 

U, = snelheid van de aankomende wind op nokhoogte H =32 [m/s] 
P = dichtheid van de lucht 

De kap van het Olympisch Stadion heeft een nokhoogte H van 27 [m]. 
De gegevens van het windtunnelonderzoel< worden gecorrigeerd met de verhouding 
van de extreme stuwdrukwaarden pwvoor de 2 hoogten volgens tabel 1 0  ui t  norm 
6702: 

Vervolgens is de windbelasing per omringend dakvlak te berekenen volgens de 
volgende vereenvoudigde formule: 

/)IC,> = Cd~i i i  C~i idei  PM 
Waarin: 

piep is de windbelasting door winddruk, windzuiging, windwri jving en over- of 
onderdruk, in kN/m2 

C,,, is een factor die de afmetingen van een bouwwerk in  rekening brengt, te 
bepalen volgens 8.6.3 
Hier is een waarde van 1 aangenomen. 

Clndex zijn de windfactoren. Deze kunnen zijn: 

CP hier worden de meetwaarden toegepast, 

Ceq IS dediuk1 eieffeilingscoefficient, te bepalen volgens 8.6.5, hier is een 
waarde van 1 aangenomen. 

pw is de extreme waarde van de stuwdruk te bepalen volgens 8.6.2 in kN/m2 
(Hoofdstuk 8.6 Windbelasting in Norm NEN 6702) 

Kap bovenzijde 

Overdrukken van betekenis komen alleen voor op de loefzijde van de kap. Op de 
li jzijde (dus na de nok) heersen onderdrukken. Dit geldt niet slechts als de wind op 
de Ikorte buitenzijde staat, maar eveneens als de wind de lange binnenzijde treft. De 
winddruk op de kap bovenzijde bl i jk t  weinig be'invloed te worden door het a l  o f  niet 
aanwezig zijn van de ca. 2 m hoge ventilatiesleuf tussen Ikap en tribune. Figuur 11.4 

Kap onderzyde 

Op de kap onderzijde overheersen vri jwel uitsluitend onderdrukken (zuiging). In het 
algemeen is het drukverloop vrij vlak, en bi j  de open kap weinig veranderlijk met de 
windrichting. Die veranderlijkheid is bi j  de dichte Itap veel groter. 

Het voorgaande geldt strikt genomen alleen voor de hoofdwindrichtingen. 

ll. 1.2.2.2 Vertaling van data naar constructie op Olympisch Stadion. 

Er wordt van uitgegaan dat de asymmetrie over de lange as van het stadion geen 
invloed heeft op de drukverdeling en de grootte van de waarden u i t  het 
windtunnelonderzoek. De data vanuit het windtunnelonderzoek worden zoveel 
mogelijk op die stramienen overgezet die dezelfde onderlinge oriëntatie hebben in 
vergelijking met die u i t  het Stadion Feijenoord. Dit zijn voor het Olympisch Stadion 
de stramienen A, G, N, Q en AA. Zie figuur 11.6 op de linkerpagina. 
De asymmetrie in  het dakoppervlak wordt automatisch in rekening gebracht door 
lokaal de drukcoëfficiënten te vermenigvuldigen met het omringend oppervlak. 

Voor de tussenliggende stramienen zal er steeds lineair worden gei'nterpoleerd 
tussen de verschillende waarden. 
Voor het gebied tussen de stramienen A en G betekent d i t  dat het verschil tussen 
winddrukken in  A en G over 6 spanten lineair wordt verdeeld. 

Zowel aan de kap bovenzijde als de kap onderzijde zijn metingen verricht. 
Per 2 meetpunten zijn deze gegevens uiteindelijk gecombineerd tot 1 waarde. 

Hieruit volgt voor de gehele tribuneoverkapping een winddrukverdeling die kan 
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Figuur 11.5 1 Voorstelling van bepalen q-lastper element t.g. v. 
winddrukcoëfrïciënt. 

Figuur l l. 7a I Windrichting loodrecht op Marathontribune. Figuur 11.7b I Windrichting loodrecht op Ere Figuur 11.7~ I Windrichting loodrecht op op korte zijde stadion. 
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worden vertaald in kracht per oppervlakvan het dakvlalt. 11.2 De belastingscombinaties. 
De windbelasting wordt als lijnlasten op de bovenrandelementen ingevoerd. 
Aangenomen wordt dat de belasting lokaal in het vlakvan het spant werkt. Deze 
lijnlasten zijn per element afhanltelijlc van de betreffende winddrultcoefficient en Het model is aan de volgende belastingcombinaties getoetst, 

hebben een lineaire verloop afhanltelijkvan het aangrenzend daltvlak. Figuur 11.5 
11.2.3 Bruiltbaarheids grenstoestand. 

Omdat de geometrie van de tribuneltappen niet hetzelfde is en geografisch de 
r ichting niet gelijlt is, zullen de vertaalde resultaten voor de windbelasting met een Voor de bruiltbaarheids grenstoestand BGT zijn de volgende belastingscombinaties 
factor 2 worden vermenigvuldigd teneinde deze benadering een vei l ig karakter te gedefineerd: 
geven. 

De constructie is in de 3 hoofd-windrichtingen beoordeeld. 
Te weten 
- Loodrecht op de lange zijde van de Marathontribune (oostelijk) 
- Loodrecht op de lange zijde van de Eretribune (westelijk) 
- Loodrecht op de korte zijde met oriëntatie op het  zuiden. 

Zie nevenstaande figuren 11.7a t/rn c 

ll. 1.2.3 Temperatuurbelasting. 

1.0 * permanent 
1.0 "voorspanning 

BGT2. 1.0 * permanent 
1.0 "voorspanning 
1.0 "sneeuw 

BGT3. 1.0 * permanent 
1.0 *voorspanning 
1.0 "w ind  lange zijde Marathontribune 

Om de invloed van de temperatuurwisselingen in de constructie mee te nemen is van BGT3a. 1.0 * permanent 

2 situaties uitgegaan. 1.0 "voorspanning 
1.0 * w i n d  lange zijde Marathontribune 

Voor de winter is een referentie temperatuur van -30 OC over de gehele constructie Nd' orde berekening. 

aangenomen. 
BGT4. 1.0 * permanent 

Voor de zomer is een referentie temperatuur van +50 OC uniform over de gehele 1.0 *voorspanning 

constructie aangenomen. 1.0 "w ind  lange zijde Eretribune 

De uniforme temperatuur voor de constructie is bepaald op + l 0  "C. 
BGT5. 1.0 * permanent 

ll. 1.3 Overzicht belastingsge vallen. 1.0 "voorspanning 
1.0 "w ind  korte zijde 

BG1: Permanente belasting 
BG2: Sneeuwbelasting 
BG3: Wind op lange zijde Marathontribune 
BG4: Wind op lange zijde Eretribune 
BG5: Wind op korte zijde 
BG6: Temperatuur voor vorst. 
BG7: Temperatuur voor zomer. 

B GT6. 1.0 * permanent 
1.0 *voorspanning 
1.0 "vorst 
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BGT7. 1.0 * permanent 
1.0 *voorspanning 
1.0 * zomer 

11.2.2 Uiterste grenstoestand. 

Voor de uiterste grenstoestand UGTzijn de zelfde belastingscombinaties 
gedefineerd met toepassing van de juiste belastingfactoren. 

UGT1. 1.35 * permanent 
1.00 * voorspanning 

U GT2. 1.20 * permanent 
1.00 * voorspanning 
1.50 * sneeuw 

U GT3. 1.00 * permanent 
1.00 *voorspanning 
1.50 * w i n d  lange zijde Marathontribune 

UGTO. 1.00 * permanent 
1.00 *voorspanning 
1.50 * w i n d  lange zijde Eretribune 

UGT5. 1.00 * permanent 
1.00 *voorspanning 
1.50 * w i n d  korte ziide 

UGT6. 1.0 * permanent 
1.0 *voorspanning 
1.0 * vorst 

UGT7. 1.0 * permanent 
1.0 * voorspanning 
1.0 * zomer 
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Bijlagen IN 

Beschrijving van de wijze waarop de rekenresultaten zijn opgeslagen 

op bijgesloten CD-rom. 

111.1 Reltenresultaten van de rekenmodellen in Ansys 
I I I . l . l  De verschillende rekenmodellen 
111.1.2 De uitvoer Data 
111.1.3. Documentnamen 

111.2 Cirkel 60  
111.3 Cirkel 8 
111.4 Ovaal 8 
111.5 Ovaal 54 

111.5.1 Het voorlopig model  
111.5.2 De kolomvarianten 
111.5.3 De voorspanvarianten 
111.5.4 Het definitief model  

111.5.4.1 De bruikbaarheid5 grenstoestand 
111.5.4.2 De uiterste grenstoestand 

111.6 Rekenresultaten van het model van de doekconstructie in TENT 
111.6.1 De reactiekrachten 
111.6.2 De vervormingen 
111.6.3 De doekspanningen 
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Bijlagen III //I. 1.2 De uitvoer data. 

Rekenresultaten. Per berekening zijn de volgende data opgeslagen en beoordeeld: 

Om het overzicht van de rekenresultaten van de verschillende modellen t.g.v. de 
verschillende belastingcombinaties overzichtelijl< te houden, is gekozen om deze 
digitaal op te slaan op bijgevoegde CD-rom. 

111.1 Reltenresultaten van de reltenmodellen in Ansys. 

Nodal Solution: I<noop verplaatsingen. 
Reaction Solution: Reactiekrachten u i t  de constructie. 
Etable: Optredende elementenl<rachten. 

En voor het  definitief model: 
Etable l :  Optredende spanningen in de elementen. 

De rekenmodellen van het hoofdconstructiesysteem zijn in het eindige elementen //I. 1.3 Documentnamen. 
programma Ansys (versie 54 en 55) getoetst aan de verschillende belasting- 
combinaties t.g.v. Iste, 2de en Nd' orde berekeningen. De data is  in  een aantalverschillende extenties opgeslagen. Er is geprobeerd om de 

archivering ervan op de volgende wijze te standaardiseren: 
l//, I. I De verschillende reltenmodellen. Bijvoorbeeld: c60-egsn-nsol-nl.doc (1-2-3-4.extentie) 

Om tot het uiteindelijk rekenmodel te komen, zijn er verschillende modellen 
getoetst. Deze modellen kunnen als volgt worden opgesomd: 

Fijnverdeelde Cirkel (Cirkel60) 
Grofverdeelde Cirkel (Cirltel8) 
Grofverdeelde Ovaal (0vaal8) 
Fijnverdeelde Ovaal (Ovaa154) 

Kolomvarianten (A t / m  D) 
Voorspanning 
Definitief model (Ovaal54-defl 

Per model zijn er meerdere belastingcombinaties getoetst. 
Cirkel60 Eigen gewicht. 

Eigen gewicht en sneeuw. 
Cirkel8 Eigen gewicht. 
Ovaal8 Eigen gewicht. 
Ovaal54 Eigen gewicht 
Ovaal54-def Belasting combinaties conform de 

normeringen. 

Dit document bevat de rekenresultaten van cirkel60 (c60) voor de 
belastingcombinatie eigen gewicht en sneeuw (egsn) t.a.v. de nodal solution, 
verplaatsingen (nsol) t.g.v. de geometrisch-niet-lineaire berekening (nl). 

Voor veld 1 bestaan de volgende mogelijkheden: 
C60 Cirkel60 
C 8 Cirkel8 
O 8  Ovaal8 
O 54 Ovaal54 

Voor veld 2 bestaan de volgende mogelijkheden: 
EG Eigen gewicht 
SN Sneeuw belasting. 
VS Voorspanning 
BGT1 (t/m 7) Bruiltbaarheids grenstoestand 
UGT1 (t/m 5) Uiterste grenstoestand 

Voor veld 3 bestaan de volgende mogelijkheden: 
Nsol Nodal solution (verplaatsingen) 
Rsol Reaction solution (reactiekrachten) 
Etable Optredende elementenkrachten. 
Etablel Optredende elementspanningen. 
Co m Gecombineerde gegevens 
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Figuur III.1 I Knoop- en elementnummer van CNke160, Cirkel8 en 
Ovaal8. 
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Voor veld 4 bestaan de volgende mogelijkheden: 
Blanco lSte orde berekening 
S S 2de orde berekening 
N L Nd' orde berekening 

T.a.v. de element gegevens (etable) Itunnen de volgende data worden onderscheiden 

NORM1; NORM2 Normaalkrachten in begin- en eindltnoop 
DWARS1; DWARS2 Dwarskrachten in begin- en eindltnoop 
MOMX1; MOMX2 Momenten om de elementx-as in begin- en eindltnoop 
MOMY1; MOMY2 Momenten om de element y-as in begin- en eindltnoop 
MOMZ1; MOMZ2 Momenten om de element z-as in begin- en eindltnoop 

T.a.v. de element gegevens (etablel) Itunnen de volgende data worden onderscheiden 

SMAX-1; SMAX-2; SMAX-M Maximale gecombineerde spanningen in  
begin-, eind- en middenknoop 

SMIN-1; SMIN-2; SMIN-M Minimale gecombineerde spanningen in 
begin-, eind- en middenltnoop 

S-kabel Normaalspanningen in Itabelelementen 
(IinklO) 

Voor de data t.a.v de elementen-midden-knopen geldt dat deze gemodelleerd moeten 
zijn. 

111.2 Cirkel 60. 

Om de invloed van de plaatselijke stabiliteitsverbanden in  de kolommenring te 
nivelleren is de uitvoer van d i t  model voor 5 stramienen opgenomen. Vanwege de 
symmetrie van het model was de uitvoer van 1 sectie ookvoldoende beweest. 
De element- en knoopnummering verloopt per sectie met een stapgrootte van 100  en 
is steeds gestart in stramien A. Zie figuur 111.1 
Voor de ringen geldt: 

Bovenring: 1 8 + k * 1 0 0  (k = 1 t / m  60) 
Buitenring: 1 9 +  k * 1 0 0  
Middenring: 20  + k * 100  
Binnenring: 2 1 +  k * 1 0 0  

Stabiliteitsverbanden: 
Kolommenring: 23 & 24 + k * 1 2  (k = 1 t / m  4) 

111.3 Cirkel 8. 

Voor d i t  model is de uitvoer van de halve r ing opgenomen. Door het beoordelen van 
de uitvoer over meerdere stramienen wordt de plaatselijke invloed van de 
windverbanden in  de Itolommenring afgevlakt. De element- en Iknoopnummering per 
spant is identiek aan de f i jn verdeelde cirkel. Zie ook figuur 111.1 De nummering 
verloopt per sectie met een stapgrootte van 60. De bovenring elementen zijn 
gemodelleerd als 6 elementen, opeenvolgend genummerd met een stapgrootte van 
10. 
Voor de ringen geldt: 

Bovenring: 1 8 + 1 t * 1 0  ( k =  l t / m  48) 
Buitenring: 1 9 + 1 < * 6 0  (l<= l t / m  8) 
Middenring: 20 + IC * 60 
Binnenring: 2 1 + 1 < * 6 0  

Stabiliteitsverbanden: 
Kolommenring: 2 2 & 2 3 + I t * 1 2 0  ( k = l t / m 4 )  
Vlak buiten- en middenring: 2 4 & 2 5 + I t * 6 0  ( I t = l t / m 8 )  
Vlak buiten- en bovenring: 2 6 & 2 7 + 1 < * 6 0  

111.4 Ovaal 8 

De resultaten voor d i t  model zijn voor de helft van de r ing opgenomen. De 
normaalkrachtenverdeling en daarbij de verplaatsingen zijn over de r ing niet meer 
constant. De element- en Itnoopnummering is identiek aan de grofverdeelde ovaal. 
Zie ook hier figuur 111.1 voor de element- en I<noopnummering. 

Voor de ringen geldt: 
Bovenring: 1 8 + k * 1 0  (I<= l t / m  48) 
Buitenring: 1 9 +  k * 6 0  (k = 1 t /m  8) 
Middenring: 2 0 +  k * 6 0  
Binnenring: 2 1 + k * 6 0  

Stabiliteitsverbanden: 
Kolommenring: 2 2 & 2 3 + k k 1 2 0  ( k = l t / m 4 )  
Vlak buiten- en middenring: 2 4 & 2 5 + k * 6 0  ( k = l t / m 8 )  
Vlak buiten- en bovenring: 2 6 & 2 7 + k * 6 0  
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Figuur 111.2 //(noop- en elementnummer van Ovaal54 

-- 

Ta bel l l l. 3 I Opsomming van de voorspanvarianten. 
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111.5.1 Het voorlopig model 

Aan de hand van dimensies toegepast in de fijnverdeelde cirkel is het voorlopig 
model getoetst. Dit model staat centraal in de vergelijkingen van de verschillende 
varianten. De knoop en elementnummering van de spanten verloopt per spant met 
een stapgroote van 100. Figuur 111.2 
Voor de ringen geldt: 

Bovenring: 30 + k * 100 ( I < =  l t / m  54) 
Buitenring: 4 0 +  I<* 100 
Middenring: 50 + l< * 100  
Binnenring: 6 0 +  k *  100  

Stabiliteitsverbanden: 
Kolommenring: 70  & 80  

111.5,4 Het definitief model. 

Het definitief model wordt uiteindeli jk op de verschillende belastingcombinaties, 
volgend u i t  de norm, getoetst. De verdeling van deze data is gesplitst naar 
bruikbaarsheids- en uiterste grenstoestand. 

111.5.4.1 De bruiltbaarsbeid grenstoestand 

Voor de bruikbaarheids grenstoestand combinaties wordt volstaan met het checken 
van de verplaatsingsgegevens. In het verslag zijn de verplaatsingen van de binnen- 
en buitenring steeds beoordeeld omdat de constructiel<nopen in  deze ringen het 
meest verplaatsen. 
Al de rekenresultaten m.b.t deze belasting combinaties zijn opgeslagen in: CD- 
rorn IAnsys I Ovaal54 I DefinitieABGT 

l//. 5.4.2 De uiterste grenstoestand 

Van di t  model zijn de verplaatsingsgegevens en de krachtenverdeling opgeslagen in: Voor de belastingcombinaties in de uiterste grenstoestand zijn knik controles 
CD-rom\Ansys\Ovaal54\Voorlopig uitgevoerd. Dit is gedaan met behulp van het programma MS-Excel 2000. De data 

(etab) zijn per element-groep geordend per tabelblad. Nadat de systeemlengtes zijn 

/l/. 5.2 De kolom varianten. bepaald is per element de doorsnede getoetst aan de verschillende checks. 

Deze varianten zijn te scheiden naar varianten a t /m  d. Hiervan is slechts de 
verplaatsingen uitvoer opgeslagen en beoordeeld. CD- 
rorn IAnsys IOvaal54 IKolommen 

Deze checks zijn hieronder opgesomd: 

Het betreft de volgende formules: 

//I. 5.3 De voorspan varianten. Check: 

i'{r.s .d 
In totaal zijn er 13  varianten van voorspanning beoordeeld. Deze varianten hebben Formule 11.2.-1 NEN 6771: S I 

betrekking op verhouding van de voorspankrachten en het absolute niveau van ~',.l,.(i 

voorspanning. 
De varianten zijn genummerd van O t / m  12. Zie de tabel 111.3 op de linker pagina. Waarin: 

N ,  is de rekenwaarde van de treknormaalkracht ten gevolge van de 

De numerieke uitkomst is gesplitst in  verplaatsingen (nsol) en belasting; 

normaalkrachtenverdeling (etab) en opgeslagen in: N,;":, is de rekenwaarde van de treknormaalkracht met betrekking to t  de 

CD-rom\Ansys\Ovaal54\Voorspannen capaciteit in de uiterste grenstoestand; 

is de rekenwaarde van de normaalkracht met betrekking tot  de 
plastische capaciteit; 
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A is de oppervlakte van de doorsnede van de staaf 

Fy,d is de rekenwaarde van de vloeigrens volgens 9.1.1 van NEN 6770: 1991 
Hier is de waarde van 355 [N/mm2] aangenomen. 

Checkl: 

/i[ 1 \ (1 

Formule 11.2-5 NEN 6771: I l 
"1 l li < l  

Waarin: 

My,s,d is de rekenwaarde van het buigend moment om de y-as ten gevolge van 
de belasting; 

M is de rekenwaarde van het buigend moment om de y-as met betrekking 
y.1i;o 

to t  de capaciteit in de uiterste grenstoestand; 

oplaoi,d 
is de reltenwaarde van de plooispanning volgens hoofdstuk 13; 
Hier is de waarde van 355 [N/mm2] aangenomen. 

w Y , e i  
is het elastisch weerstand moment om de y-as. 

Voor grootheden met de index z geldt het bovenstaande, mits hierin de indexy door 
de indexz wordt vervangen. 

,v< .S.</ 

Formule 12.1.1.a NEN 6771: 5 1 
( 0 1  hi,<..YC i,.</ 

Waarin: 

Nc,s;d 
is de rekenwaarde van de normaaldrukkracht ten gevolge van de 
belasting. 

Nc;u,d 
is de rekenwaarde van de normaaldrukkracht met betrekking tot  de 
capaciteit in  de uiterste grenstoestand. 

(!)y;buc 
is de knikfactor voor knikinstabiliteit om de y-as volgens 12.1.1.4 
afhankeli jkvan de relatieve slankheid volgens 12.1.1.2 

."C .S .~ l  1 1 i l 1 l l T l li- %l .'l:.',</".,.'/ 
Formule 12.3-1 NEN 6771: P+-- +-- 'I 

'<.ii.il "I - 1  ~ J I ,  i/, 1 11 ( 1  "1 - 1  l':.~i.(/ 

Waarin: 

XY is een factor afhankeli jkvan de klassificatie van het vakwerk. Voor 
staven in een raamwerk, dat in 2 richtingen is geschoord en die niet 
gevoelig zijn voor torsieknik (o)l~lp = 1) geldt: 

In de overige gevallen geldt: xy = 1 

My.equ,s.d 
is de rekenwaarde van het equivalente moment om de y-as ten gevolge 
van de belasting waarmee het momentbeeld in rekening is gebracht. 

Fy.tot;s;d is de som van de normaalkrachten waarvoor de beschouwde staaf de 
stabiliteit waarborgt. 

n Y 
is de verhouding tussen de Euler-kniklast en de belasting werkend op 
de beschouwde staaf. 

eY' 
is de imperfectieparameter die het gecombineerde effect in rekening 
brengt van alle imperfecties, zoals initiële vooruitbuiging, 
restspanningen, inhomogeniteiten. 

Check5: 

' l  1': ' . / . . ! - . .  " l L:'l,.c</J,.>.</ 

Formule 12.3-2 NEN 6771: * -  I 

- 'c. i t . r /  "1 I 11 . i t . < /  - , i ,  - i <c) l,,l, ' I  1 .,t.</ 

Waarin: 

X, is een factor afhankeli jkvan de klassificatie van het vakwerk. Voor 
staven in een raamwerk, dat in 2 richtingen is geschoord en die niet 
gevoelig zijn voor torsieknik (oklp = 1) geldt: 

In de overige gevallen geldt: xZ= 1 
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Figuur111.4 I Knoopnummering van de doekconstruct~e, dooi hetprogramma gegenereerd. 

Figuur 111.5 1 Verhoudingen van krachtdichtheden toegepast in onbelaste geometrie. 
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Bijlagen IV 

Berekening pp-pp van de detaillering. 

Beschrijving van de wijze waarop de meest voorl<omende verbindingen in 

de constructie zijn berekend op sterkte. 

I V . l . l  Doorsnede categorie 6 0 0  mm 
I V . l . l . l  Toetsing van het benodigd aantal bouten in  de doorsnede 
IV.1.1.2 Toetsing van de doorsnedevan de connector 

IV.1.2 Doorsnede categorie 3 0 0  mm 
IV.1.2.1 Toetsing van het  benodigd aantal bouten i n  de doorsnede 
IV.1.2.2 Toetsing van de doorsnede van de connector 

IV.1.3 Doorsnede categorie 2 5 0  mm 
IV.1.3.1 Toetsing van het benodigd aantal bouten in de doorsnede 
IV.1.3.2 Toetsing van de doorsnede van de connector 

IV.1.4 De kolomvoet 
IV.1.4.1 De ankerbouten 
IV.1.4.2 De dimensies van pen-gat verbinding. 
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Bij lagen IV 
IV.l Berekening van de detaillering. 

De berekeningen van de detaillering hebben zich voornamelijk geconcentreerd op 
het benodigd aantal bouten in de doorsnedes. Daarnaast is een grove benadering 
toegepast in het ontwerpen van de connectors. Om een juiste analyse van deze 
elementen te kunnen maken is een numerieke benadering in een eindig elementen 
programma noodzal<elijl<. 

IV. 1.1 Doorsnede categorie 600 mm 

I V . l . l .  1 Toetsing van het benodigd aantal bouten in de doorsnede. 

Deze categorie wordt gevormd door verbindingen in de boven-, buiten- en de 
middenring-elementen. De grootste voorkomende normaalkrachten en momenten in  
deze elementknopen zijn: 

Daar de optredende normaalkrachten in deze elementen slechts als drukkrachten 
voorkomen, hebben de bouten in de verbinding voornamelijk de functie de 
optredende momenten die voorkomen in de doorsneden op te nemen. Er wordt 
slechts kwantitatief naar de optredende momenten gekeken en getoetst op 
bovenstaande combinatie als zou deze voorkomen in 1 knoop t.g.v. 1 
belastingcombinatie, terwij l  de informatie betrokken is u i t  7 belastingcombinaties 
en 162 knooppunten (3 ringen). De dwarskrachten die in  deze elementen optreden 
zijn zo klein en worden derhalve niet in de toetsing meegenomen. De absolute 
maximaal optredende waarden worden als bepalend verondersteld. 

De bouten in  de doorsnede moeten de volgende combinatie van momenten op 
kunnen nemen: 

'x:s;max = 125.6 e6 [Nmm] 
'y,s;max = 205.7 e6 [Nmm] 
'z;s;max = 106.1 e6 [Nmm] 

Maximaal optredende krachten fin (kN/ en IkNml) 

MomentY 
Knoop i 

201.9 

-122.1 

a600 

Max 

Min  

De keuze voor het toe te passen type bout is M 2 4  van kwaliteit 10.9 

Normaal 
Knoop j 

-851.8 

-16.485 

Normaal 
knoop i 

-851.8 

-16.485 

Dit type bout wordt gekenmerkt door de volgende sterkte eigenschappen: 
AS = 3 5 3  mm2 

f,,, = 10x100 = 1000 [N/mm21 
= 1 (voor gerolde draad) 

Y, = 1.25 
Maximaal opneembare axiale treklcracht: 

Moment Y 
Knoop j 

205.7 

-123.4 

Maximaal opneembare schuifkracht per snede: 

Moment X 
Knoop i 

125.6 

-125.6 

De bouten worden verondersteld op een cirkel rondom de kern van de doorsnede te 
zijn geplaatst. Deze cirkel houdt rekening met de minimaal toe te passen randmaat 
van 55 [mm]. 
De diameter van deze cirkel is: 600 - 110  = 490 [mm]. 

Moment 
Knoop i 

106.1 

-100.6 

Moment X 
Knoop j 

125.6 

-125.6 Wringing 

Het wringmoment M x : 5 : m a x  wordt opgenomen door wri jving in de doorsnede tussen de 
connector en het aangesloten element. Deze wri jving wordt bereikt door 
voorspannen van de bouten. 
Voor het voorspannen wordt de helft van de maximaal opneembare trekkracht in de 
bouten aangewend zodat de resterende capaciteit kan worden ingezet om ook de 
buigende momenten op te nemen.: 

Moment 
Knoop j 

104.7 

-103.5 

Ft.V = 127  e3 [N] 

l 

De maximaal opneembare schuifkracht in  het vlak per bout bedraagt: 

111 x .L1 x Fr,s.p 
Fg.,, = 

Y,,, 
m = 1, aantal snedes waarin de schuifkracht wordt opgenomen 

p = 0,4 (wrijvingscoëfficiënt afhankelijk van oppervlaktebehandeling, - 
gestraald, geverfd met alkali-zink-silicaatverf) 

Onderdakvoor een Sportmonument 
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Figuur IV. 1 I Het aandeel van de bouten in het opnemen van het 
wringend moment. 

Figuur IV.2 I Voorstelling van hef aandeelvan de bouten 
in het opnemen van buigende momenten. 
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.f m 
= 1.4 (factor voor type gaten, b i j  slobgaten in  de Itrachtrichting. Dit om 
geen passingproblemen te hebben bi j  montage) 

Het aandeel per bout voor het opnemen van het  wringend moment is: 

Mx,i,bout= * 245 = 8.9 e6 [Nmm] Zie figuur IV.l 

Totaal aantal benodigde bouten voor het opnemen van het wringmoment: 

n = 14.13 
= 15 stuks. 

Teneinde symmetrie in de doorsnede te waarborgen zullen 1 6  bouten in de 
doorsnede worden toegepast. 
Voor het opnemen van het wringend moment is minder voorspanning nodig dan 
verondersteld. 

Mx;5:max= l6 * Mx.s.baut 

Mx.S.bout= 245 * F 
'g,U Mx;s ,max !'U245 

= 32.04 e3 [NI 

Ft;s,P 
= 112.14 e3 [NI 

Buigende momenten My,s;max en MM, ;,,, ,. 

De plaatsing en hun invloed in het opnemen van de buigende momenten van de 
bouten Itan als in figuur IV.2 worden voorgesteld. 
De geschetste lineaire verdeling van de boutkrachten treedt op  als de kopplaten 
oneindig stijf worden aangenomen. De krachten in  de verschillende bouten kan dan 
als volgt worden bepaald. 

Hierbij wordtverondersteld dat ten gevolge van de zuivere buiging, de bouten in  het 
op druk belaste deel van de doorsnede geen aandeel hebben in  het opnemen van 
het moment. Het optredend moment wordt gehalveerd in de vergelijking. 

Hieruit kunnen de boutltrachten Ft i , en Ft ,a ls volgt worden bepaald: 

Dit leidt tot de volgende resultaten: 

Ft,S,y,, = 102.9 RN1 Ft;5;z,1 = 10.6 [I<Nl 
Ft,s;y;2 = 87.3 [kNl Ft,S,L;2 = 30.0 [IC NI 
Ft;S;Y;3 = 58.3 [IC NI Ft;S;L;3 = 45.0 [kNl 
Ft,s:y;4 = 20.5 [kNl Ft;S;2;4 = 53.1 [kNl 

De in  het meest ongunstige geval voorltomende axiale trekbelasting in  de bouten is: 

Geen van de toegepaste bouten in  de doorsneden overschrijd de toelaatbare = 

254 kN. 

Aangezien de bouten niet op afschuiving worden belast hoeft er niet op  de 
combinatie van axiale trek en afschuiving te worden getoetst. 
Het toegepaste aantal van 1 6  bouten type M 2 4  10.9 voldoet in  de doorsnede. 

/ K l .  1.2 Toetsing van de doorsnede van de connector. 

De connectors zijn de uiteindelijke verbindingselementen. Er zal een grove check 
worden uitgevoerd a.d.h.v. de verondeerstelde krachtencombinatie in de 
doorsneden. 

Onde-rda_k-voor e e n  S p o r t m o n u m e n t  
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t 't s d max 

- 
Figuur IV.3 I Doorsnede van de connector voor de doorsnede 

categorie 600 mm. Figuur IV.4 I Schematisering van kopplaat tot ligger. 
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Het belangrijkste onderdeel van de connector is een buis in de kern van de 
doorsnede die de 2 kopplaten van de connector verbind en de uiteindelijke 
krachtsoverdracht verzorgt. 

Het minimaal benodigde oppervlak van de connector voor axiale belasting is: 

Voor de buis geldt: 
D = 600- 2*e1+2*e, 

e, = 55 [mm] 
e z = 3 5  [mm] 

+ D = 4 2 0  [mm] 

De afmetingen van het benodigde gereedschap is b i j  toepassing van deze rand- en 
steekmaten nog niet maatgevend voor de afmetingen van de buisdoorsnede. 

Een wanddikte t van 38.8 [mm] van deze buis zou voldoende zijn om aan de 
benodigde capaciteit te voldoen. 
Er wordt een wanddikte van t = 50 [mm] toegepast om de capaciteit van de 
doorsnede ook aan de combinatie van axiale kracht met de optredende momenten 
om de verschillende hoofdassen te voldoen. 

Daarnaast wordt de doorsnede voorzien van een acht-tal flenzen met een wanddikte 
t van 20 [mm] die tot  aan de buitendiameter van de buis doorlopen en voornamelijk 
een positieve invloed hebben op de buigsti j fheid van de connector. Zie figuur 111.3 
voor een overzicht van de doorsnede van de connector. 

Uit het ontwerp van de doorsnede blijken de volgende doorsnede-eigenschappen: 

A,ot = 72667 [mm2] 
ly = Iz = 1490598192 [mm4] 
lx = 2978576782 [mm4] 

Een grove benadering voor een toetsing van de capaciteit van de doorsnede luidt: 

Ni:s:(! 4 1 s :  Mz:x.Iila\ 
+-+p I l 

12fi  , i , /  =Lr-,  L I  x f ,  (i = 1537689237 [Nmm] 

l i / _  ,, (1 = 11; L /  X f: ij = 1537689237 [Nmm] 

Check: 
0.639+0.116+0.06 = 0.82 5 1 

Dikte van de kopplaten. 

De toe te passen dikte van de kopplaten van zowel connector als constructie-element 
wordt bepaald door de maximaal optredende trekkracht van de bouten. 

De trekkracht in  de wand van het buiselement wordt via boutverbinding in de 
kopplaten overgebracht in de buiswand van de kern van de connector. 
Het moment dat  in  de kopplaten optreedt zal als bepalend worden verondersteld 
voor de dimensies van de kopplaten. 

Dit maximaal optredende moment is het product van de boutkracht Ft,s,d;max en de 
afstand van het hart van de bout en de buitendiameter van de buis van de 
connectorkern 
Lokaal wordt de kopplaat verondersteld een ligger te zijn. Deze ligger heeft een 
breedte welke overeenkomt met 1 / 1 6  deel (aantal bouten) van de omtrek de 
buitendiameter van de buis in de connector.Zie figuur IV.4 voor een schematisering. 

Voor de connector doorsnede geldt: 

Ft,s;d.max = 229.44 ikN1 
/,l,,, = 35 [mm1 
Mplaat;u,d = 8.03 e6 m m m l  
f ~ , d  = 355 [N/mm21 
Wplaat = 116 b h* [mm3] 
b = 82.47 [mm] 

Uit deze gegevens kan arbitrair de plaatdikte (h) worden bepaald middels 
onderstaand formule: 

+ h = 40.56 [mm] 
Deze waarde wordt afgerond op 4 1  [mm]. 
Het ontwerp van de connector voor toepassing bi j  de buisdiameter van 600 [mm] 
voldoet aan de gestelde criteria. 

O n d i d a k v o o r  een Sportmonument Pagina lV.5 
Het ontwerp en de constructieve analysevan een hoofd en secundair constructiesysteem voor een tribuneoverkapping op het Olympisch Stadion in Amsterdam 



Tule t e c h n i i h e  universiteit  eindhaven 

Figuur IV.5 ILocaties van de connectors in doorsnede categorie 
300. 
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IV.1.2 Doorsnede categorie 300 mm 
Om verwarring tijdens montage te voorkomen wordt er voor gekozen om niet - 

dezelfde diameter met een verbeterde boutkwali teit  toe te passen (M24 12.9) . 
Om het aantal bouten in de doorsnede te verlagen wordt er een grotere diameter 

toegepast. 

IV. 1.2.1 Toetsing van het benodigd aantal bouten in de doorsnede. 
Boutl<waliteit M36, 10.9 heeft de volgende eigenschappen: 

Deze connector wordt per spant op een zes-tal plaatsen toegepast. Ft,",, = 588 [kN] 
Dit is in de onderrand van het spant t.b.v. de elementen tussen de midden- en F",",, = 327 [kN] (enkelsnedig) 
binnenring. En in de elementen die de bovenring met de buitenring verbinden. Zie 
figuur IV.5 Van d i t  type bout zouden 4377.8/588=7.44 = 8 stuks nodig zijn. 

Nadeel van deze afmetingen is dat er relatief veel ruimte nod ig  is voor rand- en 
steekmaten. Bij toepassing van dikke kopplaten kunnen deze waarden iets kleiner 
worden genomen dan volgens tabellen is toegestaan. 

1î4ziximal optredende krachten (in /kW en [kNml) 

De absolute maximale krachten die voorl<omen in  deze doorsneden en waaraan de 
boutcombinaties aan moeten voldoen: 

Max 

Min 

N,;S,, = 4377.8 e3 [N] 

= 59.7 e3 [NI 
MX;5;d = 12.9 e6 [Nmm] 
My,S;d = 44.9 e6 [Nmm] 

= 160.6 e6 [Nmm] 

De capaciteit van d i t  aantal bouten is dus bi jna vol ledig nod ig  om de 
normaalkrachten op te nemen. Terwijl OOI< de andere krachten opgenomen moeten 
worden. Het aantal kan niet verder worden opgevoerd omdat de doorsnede van de 
aangesloten elementen daarvoor te krap is. 

Dwars 1 Mom X 
ffiioop j ffiioop i 

De boutkwaliteit zal hoger worden gekozen. M36  12.9: 
Ft,";, = 705.6 [IcN] 

= 392.4 [kN] (enkelsnedig) 

Mom X 
f f i a p j  

12.9 

-12.9 

Dwars 
ffiioop i 

22.7 

-59.7 

Normaa Normaal 
Bioop i ffiioop j 

31.9 

-49.1 

Er wordt van uitgegaan dat er 8 bouten in  de doorsnede worden toegepast die op 
een cirkel zijn geplaatst met diameter: 226 [mm]. 

4.377 

-789 

12.9 

-12.9 

Aangezien M36  nergens anders in  de constructie voorkomt is het geen probleem hier 
In eerst instantie wordt er weer voor M 2 4  kwaliteit 10.9 gekozen.. een afwijkende boutkwali teit  toe te passen (12.9) zolang de combinatie M36  10.9 

maar wordt voorkomen. 
Het totaal benodigd aantal bouten toe te passen voor het  opnemen van 
normaalkrachten zou b i j  deze keuze komen op: 4377.8/254=17.23 = 1 8  stuks. Het toetsen van de bouten gebeurt op analoge wijze als hiervoor a l  getoond. 

4.377 

-795.8 

  om Y 1   om Y Mom Z l Mom Z 
K i m p  i ffiioop j ffiioop i ffiioop j 

Gezien de relatief kleine diameter van de aansluitende profielen moet het totaal Wringing 
aantal bouten in de doorsnede beperkt worden gehouden wegens de beperkte rand- 
en steekmaten. Het wringmoment MX,S;d wordt opgenomen door wri jving in de doorsnede tussen de 

connector en de aangesloten elementen. Deze wri jving wordt bereikt door 
Bij  toepassing van een minimale randmaat van 35[mm] worden deze 1 8  bouten op voorspannen van de bouten. 
een cirkel met diameter 300-2*35=230 [mm] geplaatst. Dit betekent dat ze onderl ing 
een afstand hebben van 230*Tr/18=40.1 [mm]. Deze steekmaat is erg klein. Bepalen van de benodigde voorspanning in  de bouten om de dwarskracht en het 

wringmoment op te  nemen: 

44.9 

-47.4 
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Figuur IV.6 IHetaandeel van de bouten in het opnemen van de 
dwarsltkracht en hetwringend moment. 

Figuur IV.7 I Voorstelling van het aandeel van de bouten 
in het opnemen van buigende momenten. 
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Per bout is een schuifkracht Fgiiiv = 7.09 e3 [N[ nodig voor het opnemen van 
afschuiving. 

Het aandeel per bout in het wringend moment: 

- 
M* s bout - Fg u iL,x 

* 113 [Nmm.] Zie figuur IV.6 

De benodigde schuifspanning per bout voor het opnemen van het wringend moment: 

= 14.4 e3 [N] = F g L  
8 x 1 1 3  

De maximale optredende schuifspanning in 1 van de 8 bouten is de som van deze 
waarden: 

F g;u;max = Fg;u:v+ F g ; u , ~ x  =21.45 e3 [N] 

De toe te passen voorspanning per bout is te bepalen met: 

172 x P x F,.,., 
F&!:,, = 

Y ,,i 

m = 1, aantal snedes waarin de schuifkracht wordt opgenomen 

1-1 = 0,4 (wrijvingscoëfficiënt afhankelijk van oppervlaktebehandeling, - 
gestraald, geverfd met alkali-zink-silicaatverf) 

Y, = 1.4 (factor voor type gaten, b i j  slobgaten in  de krachtrichting. Dit om 
geen passingproblemen te hebben bi j  montage) 

+ 
= 75.1 e3 [N] 

Buigende momenten Myismaxen M,;sma, 

De plaatsing van de bouten kan als volgt worden voorgesteld. 
De in  figuur IV.7 geschetste lineaire verdeling van de boutkrachten treedt op als de 
kopplaten oneindig stijf worden geacht. 

De krachten in  de verschillende bouten kan dan als volgt worden bepaald: 

Hierbij wordt verondersteld dat ten gevolge van de zuivere buiging, de bouten in het 
op druk belaste deel van de doorsnede geen aandeel hebben in het opnemen van 
het moment. Het optredend moment wordt gehalveerd in de vergelijking. 

Hieruit kan de kracht Ft,S Y,I en Ft,,,, , volgt worden bepaald: 

!U l .S.l, ,;i\  X 111 
F,, L I  = -- -iC h,' 

Dit leidt tot  de volgende resultaten: 

= 91.5 [I<Nl Ft,S,L;I = 142.4 [ItNI 
Ft;S:Y;2 = 39.9[kNl Ft;5,L;Z = 327.1 [kNl 

De in  het meest ongunstigste geval voorkomende axiale belasting in de bouten is: 

Geen van de toegepaste bouten in de doorsneden voldoet aan de toelaatbare 
Ft:";, = 705.2 [ItN] 

Dit kan worden veroorzaakt door de aangenomen Itrachtencombinatie die u i t  de 
verschillende elementen, wordt gevormd. 

Dezelfde toetsing wordt nogmaals uitgevoerd, maar nu  gesplitst naar de 
elementgroepen (elementen tussen boven en buitenring 18, 68) en (elementen 
onderrand 1 2  tussen binnen- en middenring). Voor element 3 geldt dat d i t  a l  wordt 
geassembleerd met de overige aangrenzende constructie-elementen in de 
werkplaats. 
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Buitenelementen 18,68 Elementen onderrand, 12 

68 

Max 

Min 

/Mawinaal optiedende kiachten fin /kNj en /kNm/) Maximaal ophedende l<rachten fiii /kN/eii FNmj 

12 

Max 

Min 

Nt :S ,d  = 912.89 e3 [N] 
= 3.66 e3 [N] 

MX;S;d = 12.97 e6 [Nmm] 
M V , S ; d  = 8.57 e6 [Nmm] 
ML;I;d = 160.57 e6 [Nmm] 

Normaal 
knoop i 

912.9 

-789.4 

N,,5,d = 4377.8 e3 [N] 

Vt ;S ;d  = 59.7e3 [NI 
Mxi5,, = 3.8e6 mmml 
M y : S ; d  = 47.38 e6 [Nrnm] 
M 2 , S , d  = 46.28 e6 [Nmm] 

Normaal, 
knoop i  

4377.8 

830.7 

Aandeel axiale trek per bout: Aandeel axiale trek per bout: 

= 912.9 / 8 =114.1 e3 [N] Ft;S;d = 4377.8 / 8 =547.2 e3 [N] 

Normaal 
Knoop j 

906.7 

-795.6 

Normaal, 
Knoop j 

4377.9 

830.9 

Aandeel per bout van de voorspanning t.b.v. wringend moment en afschuiving: 

Dwars 
Knoop i 

3. 

-2 .  

Aandeelvan de bouten in het opnemen van de buigende momenten: 

Ft;S;Y;l = 26.4 e3 [NI Ft;S;z;l = 142.4 e3 [NI 
Ft;S;y;2 = 11.5 e3 [NI Ft:S;Z;I = 327.1 e3 [NI 

Dwars ' Mom X 

De in het meest ongunstigste geval voorkomende axiale belasting in de bouten is in 
de elementengroep 18 en 68: 

- 
Ft;s;d:max- Ft:s;d + Ft;s;p + Ft;s;y;l + Ft:s:z;i 

Knoop j 

3.3 

-3.7 

Dwars, ' Dwars, 

Ft;S;d;l = 114.1 + 50.58 + 26.4+ 142.4 = 333.48 [kN] 
= 114.1 + 50.58+ 11.5 + 327.1 = 503.3 [kN] 

Geen van de toegepast bouten in de doorsneden overschrijdt de toelaatbare 
= 705.2 [kNl. 

Mom X, 
Knoop i 

3.8 

-3.8 

Knoop i 

12.9 

-12.9 

Mom X ' Mom Y 
Knoop i 

22.7 

-59.7 

Aangezien de bouten niet op afschuiving worden belast hoeft er niet op de 
combinatie van axiale trek en afschuiving te worden getoetst. 

Mom Y 
Knoop j 

8.6 

-8.6 

Knoop j 
12.9 

-12.9 

Knoop j 

31.9 

-49.1 

Aandeelvoorspanning t.b.v. wringend moment en afschuiving: 
Fq,u;d = 59.7 / 8 = 7.46 e3 [NI 
Fp;u;Mx = 3.8 e6 / 113*8 = 4.207 e3 [N] 
Fgiuitot = 11.667e3 [NI 

Mom X, 
Knoop j 

3.8 

-3.8 

Knoop i 

8.3 

-8.5 

Aandeelvan de bouten in het opnemen van de buigende momenten: 

Ft ;5 ;Y ;~  =96.4e3 [N] Ft =41.3e3 [N] 
Ft,S,y,2 =42.1 e3 [N] Ft,S;z,2 = 94.65 e3 [NI 

Mom Z 
Knoop i 

41.6 

-160.6 

De in het meest ongunstigste geval voorkomende axiale belasting in de bouten is in 
de elementengroep 12 en 13: 

- 
Ft;s:d;max- Ft,s,d + Ft,s,p + Ft;s;y;i + Ft;s;z;i 

Mom Z 
Knoop j 

54.5 

-138.8 

Mom Y 
Knoop i 

44.9 

-47.4 

Geen van de toegepaste bouten in de doorsneden voldoet aan de toelaatbare 
F,,";, = 705.2 [kN]. De voorspanning t.b.v. de dwarskracht wordt verlaagd totdat de 
bouten wel voldoen. De bouten moeten dus naast axiale trek ook een geringe 
dwarskracht opnemen. 
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t ' t s d m a x  

Figuur IV.8 I Doorsnede van de connector voor de doorsnede 
categorie 300 mm. Figuur IV.9 I Schematisering van kopplaat tot ligger. 
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Dit leidt voor de zwaarst belaste bouten in de doorsnede: 

Dan blijken de bouten in de doorsnede wel  tevoldoen. 

lKl.2.2 De connectors in de doorsnede 

De connector in deze doorsnede moet voornamelijke grote axiale trekkrachten 
opnemen in  de onderrand van het spant. Het minimaal benodigde oppervlak van de 
connector voor deze axiale belasting is: 

Voor de buis geldt: D = 300 - 2*e1+2*e, 

el = 3 7  [mm] 
e 2 = 4 1  [mm] 

+ D = 1 4 4 [ m m ]  
Een wanddikte t van 37 [mm] van deze buis zou voldoende zijn om aan de benodigde 
capaciteit te voldoen. 
Er wordt een wanddikte van t = 40 [mm] toegepast om de capaciteit van de 
doorsnede ook aan de combinatie van axiale kracht met de optredende momenten 
om de verschillende hoofdassen te laten voldoen. 
Daarnaast wordt de doorsnede voorzien van extra flenzen met een wanddikte t = 1 8  
mm die tot  aan de buitendiameter van de buis doorlopen en voornamelijk een 
positieve invloed hebben op de buigstijfheid van de connector. Ze figuur IV.8 
De uitwendige diamter van de kern van de doorsnede laat het nog net toe om de 
bouten met het juiste gereedschap voor te spannen. 

De doorsnede van de connector heeft de volgende doorsnede eigenschappen 

Een grove benadering voor een toetsing van de capaciteit van de doorsnede luidt: 

111, l )  l ,  z [ f - I  ' I  x f l  (I = 139764089 Nmm 

l (  l /  y [ f l  L ,  X f ,  (1 = 139764089 Nmm 

Check: 
Voor 12 & 13 

0.629+0.338+0.332 = 1.30 di t  is groter dan 1 

Voor 18 & 68 

0.131 + 0.132 + 1.149 = 1.41 d i t  is grotere dan 1 

De connectors zijn getoetst op een belastingcombinatie, die wordt geacht in  1 knoop 
voor te komen t.g.v. 1 belastingsituatie. Een grote vereenvoudiging die wel  veel 
veiligheid inbouwt. 
Wanneer de connectors elk, op de combinatie voorkomend per element, getoetst 
worden bl i jkt overigens dat het ontwerp van de connector wel degelijkvoldoet. Zie 
voor de numerieke uitkomsten in: CD-rom IAnsys IOvaal54 !Definitiefl UGTI Check 

Dikte van de kopplaat. 
De toe te passen dikte van de kopplaten van zowel connector als constructielement 
wordt bepaald door de maximaal optredende trekkracht in een van de bouten. 

De trekkracht in de wand van het buiselement wordt via boutverbinding in de 
kopplaten overgebracht in  de buiswand van de kern van de connector. 
Het moment dat  in  de kopplaten optreedt zal als bepalend worden verondersteld 
voor de dimensies van de kopplaten. 

Dit maximaal optredende moment is het product van de boutkracht en de 
afstand van het hart van de bout en de buitendiameter van de buis van de 
connectorkern $,aai. Zie f iguur IV.9 
Lokaal wordt de kopplaat verondersteld een ligger te zijn. Deze ligger heeft een 
breedte welke overeenkomt met 118 deel (aantal bouten) van de omtrekvan de 
buitendiameter van de buis in de connector. 
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Figuur 1V 10 ILocat~es van de connectors /n  doorsnede categorie 
250 

Figuur I V . l l  JHet aandeel van de bouten in het opnemen van de 
dwarskkracht en hetwringend moment. 
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Voor de connector doorsnede geldt: 

Ft,s.d;max = 684.9 [kN] 
'plaat = 4 1  [m ml  
Mpiaat.u,d = 27.74 e6 [Nmm] 
f ~ , d  

= 355 [N/mm21 

Wplaat = 116 b h2  [mm3] 
b = 56.55 [mm] 

Uit deze gegevens kan arbitrair de plaatdikte (h) worden bepaald middels 
onderstaand formule: 

A f  , 1 / , 0 r  ,i d 
= ~ ~ ' , , I < , ~ ,  

f ,  il 

+ h =91.05 [mm] 
Deze waarde wordt afgerond op 92 mm. 

Deze grote dikte is noodzakelijk om de grote axiale trekkrachten door de connectors 
moeten worden opgenomen. De toegepaste benadering is theoretisch aan de veilige 
kant. Er wordt geen enkele rekening gehouden met de invloed van de flenzen in  de 
doorsnede van deconnector op de stijfheid en sterkte van de kopplaten. 

IV.1.3 Doorsnede categorie 250 mm 

Maximaaloptredende krachten fin [kNlen [kNm/) 

De connectors in deze doorsnede catagorie komen voor in  de spanten en verbinden 
specifiek de verschillende spantelementen. Zie figuur IV.10 

0250 

Max 

Min 

IV. 1.3.1 Toetsing van het benodigd aantal bouten in de doorsnede. 

Dwars 
Knoop i 

0.3 

-25.4 

De absolute maximale krachten die voorkomen in  deze doorsneden en waaraan de 
boutcombinaties aan moeten voldoen: 

= 1486.7 e3 [N] 
= 25.5 e3 [NI 

MX;S;d = 1 0  e6 [Nmml 
My,S,d = 67.9 e6 [Nmm] 
ML,S,d = 34.7 e6 [Nmm] 

Normaal 
Knoop i 

1.486 

-233.7 

Uitgangspant voor het type bouten, is wederom M24, 10.9 
Het totaal benodigd aantal bouten toe te passen voor het opnemen van 
normaalkrachten zou bi j  deze keuze komen op: 1487.7/254=5.86 = 6 stuks. 
Gezien de relatief kleine doorsnede van de aansluitende profielen moet het totaal 
aantal bouten in  de doorsnede beperkt worden gehouden. 
Bij toepassingvan een minimale randmaat van 35 [mm] worden deze 6 bouten op 
een cirkel met diameter 250-2*35=180 [mm] geplaatst. Dit betekent dat  ze onderl ing 
een afstand hebben van 180*n/6 = 94.2 [mm]. Vooralsnog is d i t  voor deze 
doorsnede geen onredelijk aantal bouten. 

Dwars 
Knoop j 

13.7 

-17.4 

Normaal 
Knoop j 

1.486 

-228.2 

De capaciteit van di t  aantal bouten is bijna vol ledig nodig om de normaalkrachten op 
te nemen. Terwijl ook de andere krachten opgenomen moeten worden. Het toetsen 
van de bouten gebeurt op analoge wijze als hiervoor a l  getoond. 

Afschuiven en wringend moment. 
Het wringmoment MX;S;d wordt opgenomen door wri jving in de doorsnede tussen de 
connector en de aangesloten elementen. Deze wri jving wordt bereikt door 
voorspannen van de bouten. 

M o m X  
Knoop i 

10.0 

-10.1 

Bepalen van de benodigde voorspanning in de bouten om de dwarskracht en het 
wringmoment op te nemen: 

De benodigde schuifspanning per bout  voor het  opnemen van de totale 
schuifspanning: 

F";S;d = 25.5 e3 [NI 

M o m X  
Knoop j 

10.0 

-10.1 

Per bout  is een schuifkracht nodig voor afschuiving. 
Fgiuv = 4.3 e3 [N] Zie figuur IV.11 
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Knoop i 

67.9 
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MornY 
Knoop j 

53.1 

-34.1 

Mom Z 
Knoop i 

34.6 

-34.7 

Mom Z 
Knoop j 

32.9 

-32.5 
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Figuur IV.12 I Voorstelling van het aandeel van de bouten 
in het opnemen van buigende momenten. 
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Het aandeel per bout in het wringend moment: 

Mx:s,bout= Fg:li;~x * [Nmm.] 
De benodigde schuifspanning per bout voor het opnemen van het wringend moment: 

De plaatsing van de bouten kan als volgt worden voorgesteld.Zie figuur IV.12 
De in bovenstaande figuur geschetste lineaire verdeling van de boutkrachten treedt 
op als de kopplaten oneindig stijf worden geacht. 
De krachten in  de verschillende bouten kunnen dan als volgt worden bepaald: 

l 0  e6 = 18.5 e3 [N] = 
6 x 90 

De grootst optredende schuifspanning in 1 van de 6 bouten is de som van deze 
waarden: 

De toe te passen voorspanning per bout is te bepalen met: 

171 x P x Ft.5.,, 
FE:,, = 

Y i,, 
m = 1, aantal snedes waarin de schuifkracht wordt opgenomen 

~i = 0,4 (wrijvingscoëfficiënt afhankelijk van oppervlaktebehandeling, - 
gestraald, geverfd met alkali-zink-silicaatverf) 

Y, = 1.4 (factor voor type gaten, b i j  slobgaten in  de krachtrichting. Dit om 
geen passingproblemen te hebben b i j  montage) 

Hierbij wordt verondersteld dat, ten gevolge van de zuivere buiging, de bouten in  het 
op druk belaste deel van de doorsnede geen aandeel hebben in het opnemen van 
het moment. 

Hieruit kan de kracht F t;S; Y,i en Ft;s;y;i volgt worden bepaald: 

, , ,l,,, x 17, M: 5 i11n.l X '1 
Fr,, l = F I S . :  = 

4C h,' 4C h; 

Dit leidt tot  de volgende resultaten: 

F t S y ,  = 129.13 [kN] F t S Z ,  = 15.3[kN] 
F t S y Z  =79.8  [kN] Ft S Z Z = 40.1 [kN] 
F t s y 3  =O  [kNl Ft = 99.1 [kN] 

+ 
= 79.8 e3 [N] De meest ongunstigs combinatie van axiale belasting in  de bouten is: 

- F 
Hieruit b l i jk t  a l  dat het aantal van 6 bouten onvoldoende is in  deze doorsnede. Ft.s;d;max- Ft:s;p + t.s;y;i + Fl.S,z;I 

Er worden gemakshalve 1 0  bouten toegepast hierbi j  zijn de steekmaten nog  net 
Ft.s.d,l = 144.7 + 47.8 + 129.13 + 15.3 = 336.9 [kN] toelaatbaar. Ft;5:d:2 = 144.7 + 47.8 + 79.8 + 40.1 = 312.4 [kN] 

F t,s, 
= 144.7 + 47.8 + O + 99.1 = 291.6 [kN] 

Ft,S,d = 144.7 e3 [N] Geen van de toegepaste bouten in de doorsnede voldoet aan de toelaatbare 
F = 2.55 e3 [N] 

g;u;v F,,";, = 254 [kNl 
F g ; u , ~ x  = 11.1 e3 [N] Er kan voor worden gekozen om bouten niet voor te spannen en ze op trek en 

= 47.8 e 3 [N] afschuiven te belasten. Echter is de winst ten aanzien van de axiale belasting 
onvoldoende om met d i t  aantalvan het zelfde type bout  te voldoen. 

Nu kan er een keus worden gemaakt tussen verhogen van kwaliteit of het toepassen 
van een grotere diameter. Het voordeel van kwaliteitsverhoging is dat de boutkop 
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categorie 250. 

c 
Figuur IV.13 I Doorsnede van de connector in de doorsnede 

F 
t s,d max 

'plaat 

Figuur IV.14 ISchemafisering van kopplaat tot ligger. 
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niet groter wordt dan die a l  is, echter de stap van kwaliteit 10.9 naar 12.9 geeft maar Een grove benadering voor een toetsing van de capaciteit van de doorsnede luidt: 
20  % winst in stertlte. Dit is onvoldoende. Daarnaast is het voor de montage 
onhandig om verschillende boutltwaliteiten in dezelfde boutdiameters toe te passen. S, , d l 511,": n/ , ,l,,, 

+-----+i I l 
De monteur Itan zich vergissen en een te laagwaardige bout toepassen in een \'I l i  (I A [  l l !  I, ,I d 

verbinding die een hoogwaardige bouttoepassing vraagt. 
Het vergroten van de diameter levert vraagt dus wel  meer ruimte voor het aan te l I i [  (I z A,o, x f ,  (I = 5081434.5 [NI 

wenden gereedschap, maar verschaft ontegenzeggelijlt duidel i jkheid over het type 
J*, f l  (i = Y C ,  x f ,  11 = 85749096.6 [Nmrn] 

(doorsnede) wanneer hierin maar 1 Itwaliteitssoort is toegepast. 

'f. l {  (I z Ir - L ,  x f :  (I = 85749096.6 [Nmm] 
Er wordt voor gekozen de boutdiameter te vergroten met 1 stap tot  M27  mm. Check: 

F , ,  = 330[ItN] 
0.293 + 0.792 + 0.405 = 1.49 di t  is groter dan 1 

L , " , "  

= 184[I<Nl Ook het ontwerp van deze connector voldoet niet aan de algemeen veronderstelde 
combinatie die in 1 Iknoop op zou treden. Wanneer de connectors specifiek per 

De maximaal optredende boutltrachten blijven allen onder deze waarden. Gezien het element en de daarin voorltomende krachtencombinaties worden gecheckt, bl i jkt dat  
feit dat de bouten niet op afschuiven worden belast hoeven ze oolt niet te worden het ontwerp van de connector wel  degeli jkvoldoet aan de gestelde eis. Zie voor de 
getoetst op de combinatie ervan met axiale belasting. uitvoer: CD-rom IAnsys I Ovaa/54 I DefinitiefiUGTl Check 

K i . 3 . 2  De connectors in de doorsnede 

Het minimaal benodigde oppervlakvan de connector om de axiale belasting op te 
nemen is: 

1486.7 kN/355 [N/mm2] = 4188.7 [mm2} 

Voor de buis geldt: D = 250 - 2*e,+2*e2 

e 1 
= 25 mm 

e, = 32.5 mm 
+ D = 135 mm 

Een wanddikte t van 13 [mm] van deze buis zou voldoende zijn om aan de benodigde 
capaciteit te voldoen. 
Het aantal bouten in de doorsnede laat het niet toe de kern van de connector u i t  te 
breiden met enkele flenzen. De enige sterkte die gewonnen kan worden in de 
doorsnede is door de buis massief u i t  te voeren. 

De doorsnedencapaciteiten van de connector zijn: 

A = 14313.9 [mm2] 
ly = Iz = 16304405.7 [mm4] 
lx = 32608811 [mm4] Zie figuur IV.13 

Dikte van de kopplaat. 
De toe te passen dikte van de kopplaten van zowel connector als constructie-element 
wordt bepaald door de maximaal optredende trekkracht in een van de bouten. 

De trekkracht in  de wand van het buiselement wordt via boutverbinding in  de 
kopplaten overgebracht in de buiswand van de kern van de connector. 
Het moment dat in de kopplaten optreedt zal als bepalend worden verondersteld 
voor de dimensies van de kopplaten. 

Dit maximaal optredende moment is het product van de boutkracht Ft ,s ;d ,max  en de 
afstand tussen het hart van de bout  en de buitendiameter van de buis van de 
connectorkern 
Lokaal wordt de kopplaat verondersteld een ligger te zijn. Deze ligger heeft een 
breedte welke overeenkomt met 1 / 1 0  deel (aantal bouten) van de omtrekvan de 
buitendiameter van de buis in  de connector. Figuur 

Voor de connector doorsnede geldt: 

Ft,s;d;max = 336.9 [kN] 
/,iaat = 32.5 [mm] 
Mplaat;u.d = 10.95 e6 [Nmm] 
f ~ ; d  = 355 [N/mm21 
Wpiaat = 116 b h2 [mm3] 
b =42.41 [mm] Zie figuur IV.14 
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Figuur IV.15 I Voorstelling van hulplaatjes. 
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Uit deze gegevens kan arbitrair de plaatdikte (h) worden bepaald middels 
onderstaand formule: 

n4 ,,,(,,,,.,,f, 
- 14;,/(l<!, 

.f 1 . f /  

h = 66.05 [mm] 
Deze waarde wordt afgerond op 7 0  mm. 

De toegepaste benadering is theoretisch aan de veilige kant. Er wordt geen rekening 
gehouden met het feit dat de maximaal optredende boutkracht niet constant in  alle 
bouten voorkomt. Tevens zal de maximaal optredende spanningen zich aan de 
binnenzijde van de kopplaat t.p.v. de aanhechting aan de kern van de connector 
manifesteren, zodat plaatselijk verzwaren wellicht ook tot  de mogelijkheden 
behoort. 

Een juiste en meer zekere benadering voor het controleren van de doorsnede- 
eigenschappen van de connectors zou moeten gebeuren door de connectors als 
zelfstandige elementen te modelleren in een eindig elementenpakket, zodat exact 
kan worden nagegaan waar in welk element de grootste spanningen voorkomen en 
welke vervormingen hierbij optreden. 

Afschuiven van de draadlengte. 

Om het probleem van de materiaalkeuze van de connector en de buiselementen in  
combinatie met de boutkwaliteit te vereenvoudigen wordt er voor gekozen geen 
schroefdraad in de kopplaten te tappen. 
In plaats daarvan wordt er voor gekozen om dezelfde kwaliteit moeren toe te passen 
achter de kopplaten van de buiselementen. Dit voorkomt veel rekenwerk. 
De moeren moeten worden aangebracht op de kopplaat alvorens deze op het 
buiselement worden gelast. Derhalve wordt aan de binnenzijde van de kopplaat een 
plaatje opgelast met een uitsparing die overeenkomt met de vorm van de moerlcop. 
De moer kan in deze uitsparing, achter het gat in de kopplaat, worden geplaatst en 
aan de kopplaat worden bevestigd met een l i jm (locktide) . 

De l i jm dient slechts ter borging van de moer aan de kopplaat alvorens de bouten in  
de moeren worden aangedraaid. 

De Icolomvoet wordt d.m.v. ankerbouten met de fundering verbonden. 
Het ontwerp van de Ikolomvoet zal zich voornamelijlc richten op het berekenen van 
het aantal ankerbouten en de doorsneden van de pen-gat verbinding. 

l K l. 4.1 De anlcerbouten. 

De ankerbouten die zullen worden toegepast zi jn van het type M24  10.9 en hebben 
in combinatie met de betonkwaliteit B25 de volgende eigenschappen: 

F, d =0 ,9*a  r,,d, *f,,*Ab,/7, = 152.4 []<N] 
aied r = 0.6 (reductiefactor afhanlcelijlc van productie) 

ft b = 10*100 [N/mm2] (minimum trel<sterl<te) 
A, = 353 [mm2] (effectieve boutdoorsnede) 
'im = 1.25(materiaalfactor) 

Fv:u;d = br*ured:2*ft;b*As;b/Ym = 95.3 [I<N] 
b, = 0,375 (reductiefactor voor ankerbouten) 

ared,2 = 1 
ft,, = 10*9*10 [N/mm2] 
Ab,S = 353 [mm2] 

ym = 1.25 
Uit de reactielerachtendiagrammen in figuren 10. la  en 1O.lb , hoofdstuk 10, is 
duidel i jk dat  de grootst optredende trekkracht op  de fundering 1425.8 [kN] is. 
Daarbij is de grootste optredende horizontale belasting in de kolomvoet 999.6 
[ItN], waarbij het maximaal optredend wringend moment 14.6 [kNm]. bedraagt. 

Uit bovenstaande eigenschappen bl i jkt dat er voor de axiale belasting op de ankers 
9.4 = 1 0  ankers nod ig  zijn in de kolomvoet. 
De bouten worden naast deze axiale trekkracht ook belast op afschuiving door de 
horizontale kracht en het wringmoment dat in  de kolom werkt. 

De bouten zi jn geplaatst op  een cirkel met een diameter van 500 mm. 

Aandeel van de bouten in het opnemen van het torsiemoment: 
10*250*Fv,S;, = 13.6 e6 [Nmm] 

Fv;s;d = 5.4 e3 [NI 
Aandeelvan de bouten in  het opnemen van de dwarskracht: 
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Figuur IV. 16  I Verankeringslenste. 
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In het ongunstigste geval versterken de 2 Ikrachten elkaar en is de maximaal 
optredende dwarsltracht in een van de bouten: 

Het aantal van 1 0  ankers bl i jkt niet voldoende om de dwarskracht op te nemen die 
voorkomt in de meest belaste Itolomvoet. Bovendien moeten de ankers op de 
combinatie van trek en afschuiving worden getoetst. 

Dit is niet het geval, dus zal het aantal ankers moeten worden opgevoerd in  de 
Itolomvoet. 

Hieruit Itomt voor n een waarde: 16.3 

Er zijn dus in de Itolomvoet minimaal 1 7  ankers nodig die de verbinding maken 
tussen beton en staalconstructie. Het probleem bi j  een oneven verdeling is dat er in  
combinatie met het ontwerp van de scharnierende verbinding geen symmetrische 
verdeling is te maken. Om het ontwerpen van de kolomvoet dus te vereenvoudigen 
wordt ervoor gekozen om 1 8  ankers toe te passen in de doorsnede. Dit maakt het 
eenvoudiger om aan de hand van symmetrie het ontwerp van het detai l  u i t  te voeren. 
Voor de gehele r ing wordtvoor alle kolomvoeten hetzelfde ontwerp toegepast. 
De afstand van de ankers tot  het hart van de doorsnede is nu  we l  erg groot. Terwijl de 
onderlinge afstanden tussen de ankers ruim voldoende is. Er wordt gestreefd naar 
een voetplaat die een gelijke diameter heeft als de kolom. Dit is 500 [mm]. De ankers 
worden gehergroepeert. Ze zijn nog steeds op een cirkel geplaatst, de onderlinge 
afstand wordt nu  bepaald door de onderlinge minimale betondekking van 25 mm, en 
de minimaal toe te passen randmaat. 

Dit is: 2*(24/2 + 25) = 74  [mm] 
De cirkel waarop de bouten worden geplaatst heeft een omtrek van b i j  benadering: 

18*74 = 1332 [mm] 
De diameter van deze cirkel is dan 423 [mm]. 

Naar boven afgerond Itomt d i t  op 430 [mm] zodat er t.o.v. de voetplaat een randmaat 
van 35 [mm] ontstaat, en een steeltmaat van 430*n/18=75 [mm]. De invloed van het 
wringend moment wordt met 15% vergroot door deze kleinere diameter. In het 
geheel zal d i t  geen problemen opleveren. 
De onderlinge afstand tussen de bouten is nu ruim 75 mm. De rand- en steeltmaten 
geven nu bi j  een plaatdikte van de voetplaat van 25 [mm] de volledige capaciteit van 
de bout weer. 

Bepalen van de verankeringslengte. 
De veranlteringslengte is volgens NEN 6772 art11.7.2.3 te bepalen. 

De maximaal optredende krachten in de ankers zijn als volgt: 
= 1425.8118 = 79.2 [ I N  

Fv ,s ;d  = 999.6118 + 13.6e3/250*18 = 58.6 [I<Nl 

De gereduceerde verankeringslengte moet voldoen aan: 

Voor de toegepaste ankers geldt: 
= 353 [mm21 

Fy;b;d = 900  [N/mm21 

a l  = 0.8-0.08(c/f,) = 0.72 
l" = 44.6f, (uit tabel) 
+ /, = 0.39*/ 

= 416.3 [mm] 

l", = ( + f 2  
= gedeelte voor de ombuiging 

f = omgebogen gedeelte van de verankeringslengte . Zie figuur IV.16 

Voor het omgebogen deel van het anker f, geldt dat deze een minimale lengte van 
1 0 0  [mm] moet hebben. Zodat voor I, een lengte van 320 [mm] volstaat. 
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Figuur IV. 17 I Schematisering afschuihftakken FiguurIV.18 IAanzichtkolomvoet. 
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/K 1.4.2 De dimensies van de pen-gat verbinding. 

De maximaal optredende axiale belasting in  de doorsnede wordt voor de dimensies 
van de pen-gat verbinding als bepalend verondersteld. 
Deze belasting komt voor in stramien R en R' t.g.v. UGT3 en bedraagt: 

Het scharnier bestaat u i t  1 flens die verbonden is aan de voetplaat en 2 platen 
verbonden aan de kolom die daar omheen vallen. Er ontstaan derhalve 2 
afschuifvlakken. Zie figuur IV.17 

Bezwijken van de pen. 

Het materiaal van de pen dat toegepast wordt, heeft dezelfde eigenschappen als 
boutkwaliteit 10.9 Het is dus slechts nodig om de diameter van de pen te bepalen. 

2 2227.6 [kN] 

Fv;u,d = 0.5 * m*ff;b*AS/~m 
M = aantal afschuifvlakken. 2 

Diameter van de pen: 59.5 [mm]. Dit wordt afgerond op 60  [mm]. 

Het materiaal van de platen van de verbinding is gelijk aan dat van de kolommen 
(~355 ) .  
De flens verbonden aan de kolomvoet heeft een uitgangsdikte t van 50 [mm], terwij l  
de 2 flenzen aan de kolom ieder een dikte hebben van 25 [mm]. 
Er wordt ervanui t  gegaan dat de kleinste doorsnede loodrecht op de krachtsrichting 
bepalend is voor bezwijken van de doorsnede. Zie figuur IV.18 

Materiaal S355, = 355 [N/mm2] 

t =62.75 [mm] 
Afgerond is d i t  65 [mm]. 

Hiermee zijn de meest belangrijke verbindingen in  de constructie ontworpen en 
globaal berekend. 
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Berekeningsprogramma's 
voor 2D en 3D konstrukties. 
Öitiës voor lineair elastische, 
tweede orde elastische en 
alastisch en dvnamische r -- - 
rekenmethodin. 
Snelle en gemakkelijke ingave 
mogelijkheden voor geometrie 
en lasten en voorzien van een 
krachtige pre en postprocessor 
Gekoppelde spannings en 
stabiliteitsberekeningen volgens 
verschillende normenvoorschri:- 
tpn n a TGR 1972 TGB 1990 

Hét staalbouw- De merk- en leveranciers 
werkplaatstekenpakket op onafhankelijke oplossing 
PC's. Levert automatisch de voor geïntegreerde DNC- 
merk- en monotekeningen sturing van 
voorzien van maatvoering en I produktiemarhines. 
bijschriften. 
Interaktlef tekenprogramma 
waarmee de staaltekenaar de 
staalkonstruktle, volledig of 
gedeeltelijk, ontwerpt en tekent 
Selektief worden de merk en 
monotekeningen en stuklijsten 
gegenereerd uit de 
staaltekening Dit levert een 

Een programmapakket voor 
diverse sturingen voor zaag. 
boor ,  ponsmachines en 
brandsnijtafels 
Handige invoerroutines staan de 
gebruiker ter beschikking 
evenals een direkte koppeling 
vanuit STEELFAB .. -, 

Eurocode-3. DIN en NBN enorme sneiheidsverbeterng op 

Detailberekeningen voor l en vermindert de kans op / 
geboute en verb~ndingen fouten 
worden interaktief ontworpen en 
e~knnt rn lperd n -  - 

ESA-STAAL. STEELFAB en ESA-NC kunnen ge'integreerd worden tot een totaaloplossing van 
ontwerp tot en met realisatie van staalkon~ukties. SCIA W+B is de specialist van program- 
matuur voor de staalbouw. Van onze ervaring sinds 1974, profiteren reeds 800 staalbouw- 
bedrijven en ingenieursbureau's in Europa. 

n 

Utrech t seweg  62, pos tbus  3 3 0 ,  6860 AH Oosterbeek 

Tel.  085-338008 Fax 0 8 5 - 3 4 1 9 4 9  

Geheel los van de bestaande constructie moest boven de bestaande tribune een overkapping komen. Door de 
bijzondere vorm van de plattegrond bleken bestaande constructiesystemen niet geschikt: de oplossing moest 
dus komen uit een geheel nieuw concept. Met de computer als belangrijkste gereedschap is een ruimtelijke 

constructie ontwikkeld, waarin de belasting zowel via ringwerking als liggerwerking wordt afgedragen. Een 
stap voorwaarts in het construeren van ruimtelijke tribune-overkappingen. Op 8 november jl. vond de 

bouwkundige oplevering plaats. 

Stadion Feijenoord, Rotterdam (1) 
O n t ~ , e l p  \larz de ~iic~unje t]-ihurte-oile~.kapping betekent coizstl-uctieve stap 

voo1-waarts 

ir. R.H. Koetsier, prof.ir. A. Krijgsman en ing. J.A.M. van Vliet 
ABT Advieshi ireau voor  Bouir,techtiiek bv. Velp 

Enkele 1:ireri gelrdcii oiit\toiid cIc 
hcliodic Iici iii 1936 pehi>iit$clr 
Feijeiiocird Stadiciii gioiidip op tc 
hiinppeii D r  k \~a l i te i i  \,in de ac- 
coiniiiocl.iiic inoe51 oiiihoog oin 
cle ioenrnicnde concuriciitic. zo- 
wel ~iatloilddl al\ ~litern.ili«n~dl - 
hct hci<iId ie hiinncii bieden. Daar- 
h i j  gaat het in de eer\tc pl;i.ir\ ui l i  

i grote \oelhalwcd\trijdeii. iiiiiar 
onh gro<il\ opgcx'fte popcori- 

/ ceneri r r i  eienenieriten lhchkn cIc 
lwt \c  Iarcii Iiuri weg geiondeii 

i riaar goed -eouikllecrdc \t;idion\ 
i (0/7>/) 

I 4cliicrgroiid v;in deze a.itipa\\iii- 
i gen f i j n  de \ierh gcwij/igde 
1 iiia,ii\cliappelijhe verhoudingen 

Ener/lj<ia r i j i i  grocpui he!oekers 
ceii k z«ch  ddn eeri \i,t<iioii \tecd\ 
niccr gaan opiattcn al\ eeii gele- 
genheid iiiii agre\\ic .i1 re recipe- 
rcii Zchcr r1.t enkele <Ir;iiii:iti\chr 
i I i e~~ i r~~ l1n l cn  in <ie j,ircri 1,tchtirig 
(zcl;lI\ lici l Iei /el-dr.t~i~~i IC, Bru,~ 
\cl1 uerdcii in <Ie inicc\ri. \t.idiori\ 
5tren.c \ciIigheid\iii,i.itrcgclcn 
gciioi~icn. clie dc \leer ïchtcr h c ~  
p.tald iiirr icii goede k\iaiiien Ai i-  
dcrzilds gingen grote groepcii he- 
~ i i chc r r  \iecd\ nicer wddrde 
Iiecliieii a.111 i<i i i i lort .  hetgccii 
nicn in de hedcrl,inil\c \tddioii\ tr  
u e i n ~ g  dC~nirc~l.  
Deze ienden\eri Icidclcii tot een 
ware houi\golf De nicc\t aan- 
iprcheride \«orherldrri diinrv,in 
r i l n  dc a,inpa\\ingcii a.iii dc \ia- 
dioii\ \'iiri I-eijïrinord en PS\' r n  
<Ie nicuii hotiii iii Aiii\icid,irii 
\ o í i r  Aj,i\ M.i.tr iioh in <IC rcgio 
werden \ct\chilleridc \i,idiori\ 

vcrbctcrcl. ,o.il\ in Hecreiivcen c11 
Tilhiirg 

Initiatiel' 
Elet initiatict voor de 'rc\,it;iii\,i- 
tic' hu.iiii ,ciuel ban hei O i i l u i k ~  
hcItng\he<liijf Kotterdaiii als de 
cigcri.i.ir. St.ldioii Fcijciioord iiv 
Kcincl luli 1497 k ~ r a n i  de he ion i~  
\iikheliri.- \.i11 'Dc Kuip' i11 cc11 
\ti<i<lili\ci\iicllii if 
Mabiin cn H B M  wer<lc.n iii ccin~ 
currciitie iiitgeiiodigd Iiiiii vi\ie te 
gc.\cn. heiile hcclrjjvcn lieten r icl i  
\cr\olgcn\ advi\ercn door twee 
.iriliiicciciihurc,iu\ Zadn5 K 
J.iii\ii i i~ iiit Ahcoude eii V.tri deti 
Broek cii H;ihcinn t111 Rc>ticrcl;i~ii. 
ilie \oor i I ï / r  geiïgeiiht.id de 
: i r c h i t c c t c i i i i ~ i ~ ~ h ~ ~ ~ ; ~ i ~ c  Fcijciioord 
\oniiileri AH7 narii in opdraclli 

van dc HBM het conaimciicf uni- 
aerp van de overk.tpl>iri: voor 
r i jn  rehciiiii; (0th 2)  

Ingrepcii 
BIJ <Ie uiiwcrhiiig \land ccii a'intal 
doeleri voiirop. u'aitrhij vold.i;iri 
niiic\i iicirdcii .!;in dc iichiliji icii 
van FlFr\ en UEFA Buiieri liet 
\t.idioii u;i\ een gocd bclicer\h.irc 
in<Icling ctt i  \cret\ie. [nici g e  
scheiden he/oeherc\rroirien er1 
ccn iiioclcrnc haan\crhoop cii 
h.i.iricontri,le \,,,<>r uitrliiitrrid ge- 
ntiiiiiiicrdc ziipl.i.ii\cn 
Dnarniid\i nioe\i aiii>iiimod;iiie 
u'ordrri gchodcn dar1 z;ikelilke 
hllccnhi>iii\tcn Nodig u,ircii 
iiietiuc \,iiiir.iirc voorziciiingen ei1 
\erkooppunien van \cr\naperin- 
!cri voor het gchelc \i.idion. tcr- 

wi j l  tweeclerde van de 7itplaCit\cii 
overkiipt diende te u<ir<lcn F n  
i i ic i  in de laairte plaat5 gold her 
behoud v.in het karakter van hei 
\t;idion 
Dc a.inpak i r  in vier delen te oti- 
der%ctieiden: 
- reiioviitic van Iiei he5taande sta- 

dion: 
- nieuwe acconiniodatic voor 

\pcIers en pcrs en toevoegiiig 
van 'bu\tnes\ unit?' Hicn,cior 
is een deel aai1 de buitenzijde 
vaii hei riadion weggehaald en 
ver\,anseri door ccn i i i cuur  
conwilct ie 

- houw uiin het 'hlaa~gehoua'.  
direct naast het stadion. Hierin 
zijn o~idergchracht re\taurant\. 
ecn hrd\\erie. corigreszaicn. 
een 'home o f  hi\to-' en kan- 
toorruimten: 

- torvoeging van een overlap- 
ping. waartoc dit artikel zicli 
hrpcrkt 

Modern monument 
Her oor\prorikelijhe \tadiori I\ 

c>iiruorpcii door de arctiiiectcii 
Brinknian en Van der Vlugt B r -  
I , t iqr i~h\ic doelstclliiig viiiir liet 
ciiiiwcrp n a ,  de\tijd\ eeii \,ril 
zicht viiriaf elke zitplaat\ op zo 
kon  iiiogclijkc af\land tot het 
veld. melle en doelinaiige atliaii- 
deling v;iii de bcloekers\tronien 
en een velcl van internaiionuitl er- 
keilde afnicririgen. 
Dc iip<lr,tihi i 5  uitgewerkt int eer1 
duhhele trihunc-ring. uaarhij de 
h i> \ .~ i i \ i c  ring geliecl hoven d r  
oiider\te uithraagt Deze von i igc~ 













s ;  E z 
'? . . 

14 Dc !,/ui h!e,i in  i/? </iid.i~ti~ \otn<,tty 
,i  h,,,,, yc/>l<r<il,!i, >'<,!,i< c,!. 

\tructie niet i n  trilling kan brcii- 
een. 
U i t  [Ic hcrcheiiinpen hleek dar de 
eisenfrequentie \jan <Ie conrtruc- 
,ie en dc vla:ipfrec~ueritie van de 
wtrid tixlnntg \an cIkn;ir \,crscliil- 
leri dat de con\tructie staii\ch re- 
.igccrt op de wiiidhelnsttng. De 
conwuctie 15 du\ \iijf gcnocg. De 
.>ptrcdciide i,ervoniiingen t i j n  du\ 
noh t«elaatb.i.ir 
Ter i l l i ~~ l r n l i e  Jijn in < ~ / h ~ ~ l d i ~ i y  
/i de berekende e la \ i i \~he vcr- 
pln;it\ingcn \;in (Ie trehring t r i  

#erticale riclitin; meergegcven. 

Inca\seringr\errnogen 
Op \er,oeh \;in b o u w  en i io- 
r i i i i ~ t o w ~ l i t  i \  «iider,i,eh gedaar1 
)n,i<ir liet i i i c ~ i ~ ~ c r i i i p ~ \ ' c r i r l ~ ~ ~ c r l  
\:(n tle coll\lrucIIc. 

7,  <,Li 111. 

Iii ile eer\te pl.ini\ /~ j i i  <Ie r\\a.ir\t 
hel,i\tc ringen onder~ i~cht .  te ue -  
ten (Ie tiitddeiiriiig en de trehriiig 
Beiile \Inven r i j n  \rilledig door- 
gckriipt ged.iclit ter plnntw \,in <IL. 
: ~ x ~ t \ i  ciptrcdcn<le hcl.i\tirigeri 
V o i ~ r  ile inii<i~lenring i \  dit in hei 
iiiid<lcri v.iri de l.inge zijde. hoor 

ile irehttiis iii de hochtcii. tlct on- 
dertoeh heeft pl.i;it\gcvondcii 
voor hct bcla\ting:'e\.il eigeii ge- 
i l i i h t r n c r y =  l 
Gehlelen i s  ,Int <Ie kr.i~htci? in dc- 
,e írrch)riiiprri \border1 oiergeno- 
iiieri dcior <Ie di~goii,ilcii B i j  het 
<iinicnsiorieren h.in <Ie d~3goriilleri 
en de \erhiiidiiigcn i\ hieniiee 
\ervulgcii\ noh rekening gchou- 
clcri. Mochteii clc iniccsr rt\ico\«l- 
Ie on<ler<lelcii. ii.iniclijh de op trek 
hel.i\tc ririgeri. he/u~jhei i .  (l.in 

13 

Uc h i r l ~ h l c ~ i  111 ile ilruhriiig ~ i l n  
\.inieiige\ield u i l  kr,icliteri oii iic 

+ 1250 riiigwerkiiip eii uit huigiiig iii lict 

+ t200 

@,*z:0o 

hrinp \ ihuin 14) Hei komt gcpl;i.it\tr cloor\~iydcn du\ overeen vakwerk van nici de (<rfh dru- Iict 

doorsriij~lcii van de I>ovenr:irid 
v;iii ccn bahwerk. B i j  ccn ecr\fc 
he\cliouwirig volgt «gen\chijnlijk 

,'k i ?g bcrmijkcii van het d;ihil;ik w;iarin 
hreiih oritrt.int Tocli gebctiit d;it 
iiict, uiiidnt er iiug iindcre \\egcii 

voor <Ie kraclit\i>vcrclischi. 
Dc bel;ingrtjkstc htcrv.in /ij11 \.i- 
irienwerking van de ' hu in  ge- 
pla;itste vakwcrhlig;er riict de 
windhokheti ((rfh 15)  en iIc als 
Label u,crkeiidc trckritig (<I/?> / h )  

k i n  de ctin\tructic de bclasiing uit 
eigen g e w ~ ~ h l  ronrler \terhe toe- 
ri.iriie v.in de ver\,nniiiri-en toch 
opncnicii. De con\tructic hl i j l t  
norrri;ial iiinctioriereii 

Ilil<hi-iri,y 
Ook het bezwi~hen v,iri de iiriih- 
ritis I \  nnclcrt~)cl~l,  llc,c I \  door- 
grineden ged.icht t r i  het iiiiddeii 
viiii de I;iiizc rtldc. \i.i,ir de groot- 
\te bcla\ttiig opircc<lt. Ter ctinlrri- 
Ie i\ dele rins ook in ile hochte~i 
doorpchiiipl gedni.ht. iii.i;ir ilil gc- 
V;II hlcch inict iiianlgcvcii<l 

De bsl;ingrijhstc cuiiclusie is d;it 
h i j  betwijken van ééii \eld de 
o\,erige velden norni:iiil hlijven 
functioneren <I«or CIC aamenwer- 
king vati de dakconstructie niet de 
win<lbokkcn by de hochlcn. B i j  
het berwijken van 6611 veld bl i j l t  
dit veld oijeri-en\ nltild hanzen 
a;in het rcsicrcnclc deel vtiii (Ie 
constructir. 

Fabricage en montage 
De spanten l i j n  in de fabriek ',a- 
niengesteld en i n  hun gelieel naar 
de bouwplaats vervoerd. Alle aii- 
dere oriderdelen sijn al\ enkel- 
voudige eleniciiicn ;iungcvocrd 
Aan de huilen,ilíle b.in hel \ia- 
clion z i p  telkcris ecriheden \:i- 
iiienge\teld van drie velden. 
Voor de riiontage /IJTI xm de hnl- 
iicnrijclc Iiiilpkoloiiiii icn :i;iiige- 
hrncht. wa;iri)p (ie cciihc(ici1 lijn 

repl,i;itsr en riiet elh.i.ir \'erhom 
<ien. N.! \Iiiiting v.in de ring 7tjr1 
<Ie hulpkolonlnicn \tap viior rlup 
\eru.ijderd: een [lroce\ il.11 onpe- 
vccr twee clngcn in bc\ing n~ i i i i  

I ijclen\ ilii ;itl;iteii f i jn  <Ie gctiic- 
ten \crvorniingen r i . i i iuheuri~ 
\ci;elehcii inei de Lxrckciidc vcr- 
vorriiii igrn Het n\pect tahricage 
ei1 montsgc koriit iii cco vcrvolg- 
artikel uitgehrcid ter \prdke 

b.nkclc pr<?jectgrgr\eni 
Op</i<ii!>, Sl.idion I,cijenoi>i<l i iv. 

Koticrd.ioi 
,Ii<!ii!<<! A r i h i l e c i e r i c i > n i h ~ ~ ~ ~ ~ I ~ e  
I c~lu~o<>ul. heji.i:indc iiii L\r.irir iY 
I.iii\ni.i. Ahioucle rii V.iii <Icri R~i>ch 
ei? B.ihein.i. Koiierdaiii 
Ciuiiri i,, tiry i ~ t l i i i  ril> 1nvcrh.ippinpì 
AB I Advie\hiiirïu voiv R,>uuieili- 
I I I C ~ .  VCIII. ( L I Y C ~ I ~ C  ~~?de~de le~?  cri 
ren«\:iiir) HDhl. aldel!ni UOB Ri l \  
U I J ~  

.I<iiiiicrii~i Hiill.irid\e Hel,>ri M.i.cl- 
\~h.,pl>lj hv Kegio We\[. (:qeils :i.iri 

iicn IJ\?cl 
O,iii/< r>ri\!,i l i rit, St.iilc~in>hin:i~~c 
Iloll.india vol. &\lamde uil Hi>II;iri- 
dia hv. Krlrnpcn .~ . l i i  di." IJ\scl en 
I r i i i~ i i i \  h,. Arendotik (Brlglc) 
Sr<i<iIi ei hi ,M,!,, ho<ifddrn~gcon\lruct~e 
(incl sordinscnl 1130 ion = 90 Ldiil' 
~.i<indvldh 





In twaalf weken tiJd inoe\t tweedui~erid ton staal wortleri gefabriceerd en gcrnonicctd. Ditrik LI,] CIC 
\nnienwerkirig tussen twee st:i;ilcon\tructiebedrijven was het riiogelijk het werk volgens planriirig uit te voeren. 

Bij de rnoritnge var1 (Ie kap specltle de rniiritvoeriiig een be1;ingrijkc rol. Voorkomen rnoest worden dat er bij 
hct rontlbouwen onvol<ioende ruinite overbleef voor het sluitstuk. Dit artikel beschrijft de uitvoeririg van de 

nieuwe staalconstructic cri de aiiripnssingen aan het vijftig jaar oude rnonumerit. 

Feijenoord-stadion, Rotterdam (2) 
Oud ei1 nieuw, hut~d i t ~  hand 

ing. D. Markwat 
L.~ihher\' Coii\tructiciverkpI~ii i t~ en Mnchi r ie f i ib r iek  'Holl;ii i<lin' hv. H a n k  

De \ taal ioi i \ t rui t ie \;in de rerio- 
i : i t ic v.iii liet Fcijciio<ir<l-\rliclii>n 
\.i11 uitccn in  drie gedeelten. 
- <Ie i i ie i iue. zclf\t:iiidipe over- 

h.ippiiig 11.350 t ~ ~ r i i :  
- <IC chi r~ i r@i \ i i i c  icifreel~ i i l u c l  

de nici iue .icci~iiiiiio<l;itle voor 
\pcIer\ en lpei\ cri <Ie toc\,>c- 
C,,,? l,,,, II"\,,,c\\ ,,,,,t, 1250  
1011). 
hct i i ic i iac. \ i i~\ t . i i i i idc hl,i.i\~ 
rchi i i i i \  .i.!ii (Ir ,~iiil,ij<lr. i1.it 
i i iet I<ii~phrii;fcri niet liet \t'i- 
~1i11ii i\ vcrhuiiclcii (400 tori! 

i i ioniciit wa\ \!echt\ ccri floh.ile 
pl,iiitchcii,rig hc\chihha:ir i i ie i  de 
roe te p;i\\eii protielen D e l e  ge- 
fCVCIl\ iii1rc11 \ I~ ' l l t \  [ \ \CC clil-cil 
CCICICI ilo<>r de i i ~ r i ~ l l ~ i i t e u r  
(,\UT! b,i\t$eIïyd 
I l e  opcli.icli1 \\n\ 11.iii ook iiici 
ii iecr d,iii ccii Ioe,c@giiik \:in l ic i  
ti>iiii.isc cri <li. b~ jbc l io ic i i i l i~  i>rq\. 
«p h.bi\ u;i:ir\.iri i i i t \ lu i tc i id cc11 

\tellino_ h i j  ccn i+sl \cr i j  i \  .inniile- 
,,n@ njel riieer r i iopel~lh 
De prcnluhtic cri iiioiit:i;c i c r ie~  
gcnuoui<li;cii <ingeveer 7 0  (K)(] 
i i i~ i i iuur en diende hiiii icii tua:ill 
i*ehi.ii te zi l i i  gcsc,ili\ccrd in <Ie 
iii.~;~iicIci~ ~ p r t l .  tnie~ en ]uni Ic)'>4 
D,II hctelr i ide i lc iii/er b.in :c- 
ii i i i idclil h o i i i l c i i i j l i ~ ~  iii.in l>" 
uccl, D,iaroin i \  zchivei i  voor 
ccii t i ~ ~ l e l i j h  \ . i : i ie i i \ ierhi i i~\ icr-  
h,ind tii\\cn tloll.iiii1i.i cii I c i ~ i n i i i \  
St.i;ilhiiii\i. clh riii.1 een gelilL. 
\ \ c r ~ ~ d ~ g  d~irideel cri ccri s c l i ~ k ~  
u.i.iiilige \c i . in t i i i>~> i i l c l i lh t~e~< l  
Uc/e hciilc \ i ; i . i l i~) i i \ i i i i~ i ichei l i  q- 
\c i i  \ i i I Ic i i  rIh.i.ii .i.iri i i i  hciii i i\ cri 
~ , ~ [ ~ . i c i t e ~ t  t:ii \oc?i.il i1.it I.ini\ic 
u,i\ i . \ \~i i t iccl  gci ic i i  <Ie h < i ~ t e  t i j ~ l  
\J11 i i i I \  I>cilIlf 

Engineering 
DC Stmlhr~~i\ i ,coi i ih~nat~e Hr~ l lnn-  
clin ii ioc\t .ille plantekeninoen niet 
bijhchorciidc I i<iol<lbcrekcnin~ci i  
oi tuerkei i  r i i i  \icil,nlaat\telenin- 
f c n ü c  oberhappiiig i \  getekend 
11or11 Iciil;iiit\ St.i.ilbouw en :re- 
tieel on:ilh:iiihelijk gecr>ntr«leerd 
dooi Il<iil.indi.~ D.i.isdoor LIJ" ie- 
hciifi>uicii. clie i11 de korte 11iont;i- 
cctijd i t i i c i \ i  \eiriorencl roudeii 
ucrkeii. i i i i$cni>rf i~ni i iofel i jk.  
Iii clc hcgitif.i\e i a i i  i le e i i s ince~ 
~ i i i s  i \  y i h c i c r i  01 hct &iiigeho<len 
oi i tucrp l o r i  ui>i<lei i  veiheterd Ir1 
i> ic i l cg  riici ile coii\tructeiir i\ b i l -  
v<ioihccld <Ie b i i i \ \ c ih i i id~ i i f  !u\- 
\ei1 ile rii i@eii eri <Ie <Iiagori:ilen 
\.i11 dc h. i l i io i i \ t i i i i i ic .i:irigepa\t 
l1c/c \crhi i id i i ig \+:I\ oor\prc>iiki.- 





la) oorspronkelijk (bi tijdelijk (cl definitief 

l i jk fed.icht in ccri iIi>i>rpe\i<ihcri 
\ct ict\~iI .~~it .  u't~t, h,j <Ie t ~ ~ i i / c n  j ,in 
de rlngcn ,>]n i i ~ ~ c ~ l c i i l ~ l  Ik 
icciiiii l i icii oiitiiii>cicii clh.i.ir il.iii 
iii i ~ i i  pilril. / i~r i i lei  e \ cc i i t i i i i ~  
tcii\iiiii,iiciiiell i~ i>r l~ i i i i c t ic f  ge- 
/icii ecii iilc.ilc ii,'li>\\iri; Lei1 
:i,cilhi,[>cr .iIii.in.iiiet ii.i\ iiiii ilc 
~ilici\pl,iii.n o11 ile hiii. te l;i\\i.n 
l Ia~~trcl,~,~r ~I I~I~~~ICI I  CIC ~ ~ I i c t i i , i l i ~ -  

o i r < /  i,,,,, i , ,<  ,,i> 

Vi>i>r ile c I i i r ~ i ~ g ~ \ ~ l i c  in:iccli 
iiii,e~tcii ioi i i l~lcrc dclcii \.iii <li. 
I>~\I<I'I,~<Ic \t,,~ll~o1l\l,ll'i!e \,!,l <Ie 
Kuip i ionlci i  \ i . i i i i ~~ Ie i i l  i>iii leire- 

i.iii 'Ie i i iei i i ic hii\iric\t iiriii\ he- 
i~> i i i l~~ i  /iel1 lle I>II~C h l ï e i l h . i i ~ i i ~~ \  
\ . i I i  <li. Siicliiii lf I ïijcriiioiil ei, 
l l l c l l l ~  i«iih,illcr \ i i>cp ,lili I<>c11 
.,l \\,li <lilt IIICCIIIIII l , ,  <IC <I,>ii'Ilc 
II~CII 
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l)oi i~c icrhindingeii. Het la\scn 
.i.iii vijt[rp j.inr ciu<l \laal rnel ecri 
i~nhekende \anien\tellirig en ori- 
hehendc rigen\ch,ippcn ~ o u  na- 
iiiclijk te veel un<ler~oeh vergen. 
Van één aruh rtnal i\ een chemi- 
\che iinnly5e gemiiakt, waaruit 
bleek il'it hct gehalie iian \,Ikeiurn 
eutreeiii Ia:ip \\U\ (0.001%) en dal 
.i;iri \tih\t«f extreeril hoog was 
10.03%). Mct name het hoze stik- 
~totgcl i i i l ic Ieiert h i j  V-  cii K-na- 
(Icn ccn ;evii;ir voor hroa breken 
op. 
Orri vcranIwi>«rd ie kuiiiicn Ia\- 
\en, /<!LI elk onclerilecl nioeten 
iiorden gcaiwly\eerd en de rc\ul- 
t.iten wolilen jeiriterprckcrcl. D:it 
ho\lle te veel t i ld c11 grlrl. Dertial- 
ve i\ I>iln:i i11 dlle gevallen gcko- 
7cii voor gehoute vcrbinclingen 
tii\\cii oud cri r i ic i iu 

.si<,/>r/rrclr 
Over t u i i i t i ~  \tr.iiiiicnen / ~ j r i  de 
oiide \p:iiiIcri \,in de ccr\tc i i i ig  
vei-\\ i ~(lcrrl cri verv,iiigcii (loiir ccri 
i i iei~\\c ~ i : ~ i ~ l ~ ~ ~ r ~ ~ i r i ~ c i ~ c  ( I n ~ ~ I ~ i t  
<Ie <,iiile \~i,iiitcn clc \i:ihiIiteit \.i11 
,ie rl<ior\ric<le icr/or@<lcri. 15 er 
\<><)r gch<i/eii oiii iclhcii\ Zeil 
\pi~nt Ie ie rwi l~ lc rcr~ cri CIC ~n~eiiwc 
ioii\triictic iii te hreiifcii. P;i\ 
iI,i.irn.i 15 hel v«lpciidc \p;iiit i > n ~  
ilcr h.in<leii gciir>rneii 
Tilden\ de \I«iip \.i11 de ecr\tc 
riiif 15 (Ie l i ~ ~ r ~ z ~ ~ n i ; i l c  \ t . ihi I~tc~l 
\,in ile do«r\iicdc i>veryeni,nien 
iloiir dc n;in\ilig~eiide \p.interi i I,, 
11)dciijhe vcrh;inilen. Voor liet 
.,,,,<,\erefl l \  imct \ , l / ~ l \  de ,ieLi, 
i . i r i  de t\iceile ririp 20 r i i r i i  iiili- 
l i o ~ ~ g  gedruht Daardoor uerd het 
d<wr te hr,iriden sta;il ontl.ist en ra 
de \rilic.lle helii\tinp tllrìcìijk ,>p- 
cciiorncn. 

Fabricage 
De produhtic vond tepelilkenijd 
pl:i.it\ op xicr ier\chillcnclc I«c:i~ 
tie\ 0.11 %,i\ riodig oiii het acrh 
op tijd gereed te hi i j fs i i  Gchrui- 
helilk is (!.i1 hei direct uitioererid 
~pci\oncrl. \.iiiieii riict de toeriilir- 
ho~~deridc I , ibr~ch~h,i :~~, \ e ~ i r ~ i -  

uí)orilclilh i\ \oor  de iii,i;it\i>e- 
riric en d.11 <Ie kw,iliteit~dicii\i 
\leclit\ \tcck\pr«eQei\il\ coiitro- 
leert 
Gelet op de pl;iiining\dri~h bi l  de 
iiioiitnpe cri (Ie conseilueiitie\ \;i11 
cc11 onjLll5le rniiiitiocriiig. 15 h i j  
ilit i rerk eclitcr clh eleiiienl .itrnn- 
<leilijk inpcincten. f e n  vo~~rhccld. 
[>s h:ipci~n\triictie hc\taiit ui i  drie 
miidlopeiidc rinpen. \airienge\reld 
iiit h u i ~ c n  van elh 10 m Icnpic. 
Ten behoz~e irin (Ir d»orl»ppe- 
l i l ig r i t  .ian ucers?ijden \dn clhc 
hui\ cc11 af\chuininp met ccn kop- 
p lx i t  I n  elhe kopplaat Lijn vijf- 
tieii giiten Q43 n im  geboord \oor 
cen \crhindirip nict hoi i i rn 5147. 
Een rotatie \.in het houtpatroon 
\:ril 1.5 r i i i i i  leidt ;i1 tol onoverho- 
iiienlijhe p;i~\ing~pr«hleincn. o n i ~  
d.11 ccn hui5 t«r\iestilf 1 5 .  B i ]  ecii 
iii>r\ic\l.ipi [ I-prol iel  hi j \ooi- 
heelil /oii de \cihi i idi i ig iiog !iel 

rilei <!rillen 71/11 te r ~ ~ l i \ c r c n .  
>l.ia( eer1 hili\ ><in 4455c1X20 ~ i i r i i  
Iclr~ihriiig) l;iCit , , ~h  tot;iaI inlet tor- 
deicii' 

c.<>,,,<,, ~ ~ ~ l l l l ~  

De jchcle hal>coi i \ tr~i~t ie i\ ge- 
coii\crieerd i i ic i  een drie-langs 
\zrt \) \ iccin. he\r.i.iiidc uit een 
/ i i i h~> r~n~c r  180 ui i i l .  ccn i ~ ~ \ \ e i i -  
co;iitiip (60 u i l i i  en ecii ~ i t t e  iop- 
c».itirig (h0 uri i)  in de kleur RAL  
90 I o. 
Dc opJr,i~htgc\cr \pecificeerdc 
\lecht\ de 1ot;ile I.i.igdihtc eii Iict 
aaritiil \cillsgen: dc Lcii/e ban hel 
iert\>\teerii \ra\ in het contract 
opeiigcl,itcn Wel diciidc dc staal- 
hoiiui.r een p.ir.iiitic biior k i j f  jaar 
1c pc\eii op het gcii>,cii \y\teciii 
De ec!\ir I:I:I~ l,~nhpr~nier) \er- 
Ii<iopt de cnrro\ieuereiide eipeii- 
\~happcri cri i \  bo\ciidicn goed 
i>icr~cliili i i.ib;~iii »c iaeedc 13.1~ 

i\ ccn cp»\)-co.itiiip. die iri .illc 
kleuren te Ic\,crcii i\. en dus oi>h 
in dc Llcur v:iri de tolil;idg. Be- 
\cha<lipin;en 1.111 de ciriill.iag Tiln 
~1,inrdoor iiiiiider ~ichtb;i.ir. Ve 
eindladg i\ eeii ;icr>l-polbilre- 
ih:iaiiverf. die gocd he5t;ind i\ ie- 
geti íii~licu-in\'li>cclcn en (Iic I.ing 
(Ie gl,iri\gr;i.id bcliiiu<lt. Dit  lo,ii\ic 
i \  vai i  hcia~ig. oriid.11 de ci>ii\truc- 
tic ir i  liet L I C ~ I  h l i j t i  

.\litiitage Lap 
Be~o i i nen  i\ iiiet hei ~~l:i.it\cii \;in 
de 58 huireriholoiiiiiicn. die iijde- 
l i jk tegen het \iiidi«n l i j n  nfge- 
\tcund. Tc&!c~ijhelt~jd i \  de k i p  In 
twint ig %clie\ o p  ile gruiid \oor- 
pcnioiiteerd Elhc reitic v.iri 60 
ion i\ \oor het iiil i i j\eii r o  corii- 
p l c r l  i i iogel i~h ,itgeucrki. li>[ cn 
Iniel liet hilucrhen L.in de con- 
\cwcr,,,p. 
F i  / i j t i  iiiccrilcic hi>iiuiiieiliodcii 
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overwosen. inclii\iel het :ieiilc\.c- 
-cn van coiiiplcct i,oor:ciiioiiieer- 
de wctie\ per ponton. Wcli\an:ir 
ua \  h i j  de Stadionwc: ceri lii\k,i- 
de he\chihha,ir. rnii;ir de u e ~  naar 
de hij\l«c.itle leende ~ i c h  niet 
duur groot traii\pon. Bovendicii 
Ieijerde leiiidnt\ St:ialhoiiu de 
liclft van <Ie o\erh.rppiiis cri dit 
hedrijf hc%liiht iiict - iii iegcri~ 
\ t c l l i i i ~  tilt I l»l l . indi. i  o \c r  u r r h ~  
?Ia:tt\cii a.in opcii uatci 
Aan dr rijde van de 01~iripi.isc; 
u;i\ oni201<locride ruiiiite h c ~ c l i i k ~  
h m  oiii alle wctie, op hel Fc- 
ijct1niJrci~tcriciri \(mr te tii«iitere,i 
'n Ici.cii\ i ini  riiinitc \oor dl' 
krn;in ihpcii te Intcn mink ,ij de 
iiiedewerhin: \ai1 vcr\chillciidi. 
gcnicciitel~jhc iii\ldnties nioclit 
een deel van Iiet sehicd hiiitcri het 
' c i j ~ i i ~<> r<~~ i c r r c i i i  worden sc. 
hruikt A l \  erijFe u'crd ecii ,il,et- 
1111; iihncl Ihct h<iiiuierrciii yrci\t 

,&1vqc, />l,l:<,ll 

De k;ip~oii\tiuctic Iicrtt i r i  de  de^ 
firiitie\e \ 'oi i i i  a.in <Ie binncnrilde 
gccii ondsr\tcuiiiii~eri ni~dig. o i i i ~  
d,ii ile kl ; i \ t ing <i~ii door r i n p ~  
aerkiiip ri.i.ir de biiiiriih<ilomnicn 
\$oi<lt o\erpc<lr;~;cri Ziilnn: dc 
h~ ip  n o ~  iii ophouu i\. h'iri ui i ïr-  
.i.ird cci i i  i i i i ~ i \ c i h i i i g  ciliticdcii 
ll.i;iii>iii /LI11 \""l <ie iiiiii1t.igc lil 
t o~~ ta l  ,c\r~p i ~ l dc l t ~hc  k~~ lo r i i r i i e~ i  
gepla,ii\t .l.in de hiiriien/ilJc ori- 
<Ier <Ie t iclr ing 
Vixir ile,c tildclilhe ki>l<ininicii - 
iiict ccri ii>t;ilc Icnfic !.in 1 .2 hiii 

t1,t:~.~~ ICII~ I no 
- i\ sehriiih gciii,i.iht v'iii hLtggcr. 
hiii,cii- ccii in\eiitic\c cri goedk<i~ 
pc opli>\\inp Dczc hiii,en r i jn  011 
\terhtc :ccuiitrolccid. uaarbil 
\ tcek\pr<rl \peui j \  de i\,inddiktr 
15 oridcr~iiclit D.it a d \  nrniig. 
oind,it door <lilt.isr tildcii\ liel 
h.ii;ci~~i~>cc\ de Iiiiiiieridi.inictcr 

tocrieïnit ili ioi de \cliiircnilc wci- 
kiiig var1 u:itei en r;ind 
De ir1j~ra;liide pen<lclholornnieii 
zijn t'eii voor c611 gepl:wt\t. cri 
ue l  op het riiomcnt dat het te 
riioiitcrcn k.ip\eznieiit iiop t r i  de 
kr.tnn lhiiig. Door Iiet \el? hou\\- 
\crhccr LLJ, het ii:iii icIi~h oiiliio- 
c c l ~ ~ h  ~III , 1 1 1 ~  ,c\t~f ~pcr~ lc lh ,~-  
loiiiii icn iii ccri hcci te ~il:i.it\rii c11 

.!I ie tiiicii Hct bc\ili.iclipcii v.iii 
een t ~ i i  i<i i i i ide erl i  Ir g n ~ o l  riric<i 

\ laal\  oeriiig 
Alle elei~ieiitcn \;i11 de roii<lf;iaii~ 
<\c riii$en ~ i l n  5 i i ini  horter g c ~  
r11a:iht <I,III the«reti\iIi ~n<ic~dziihe~ 
l i jk i \  In  iIc oiaie vonii \ai1 <Ie 
k:ip liggen .~.irieen\luitcnd ze\tig 
\ectie\ en dat betekent een 'te 
kon' van in totaal 300  i i ini  Dit  
'te kchn' ncciiit at diior de dikte 
L.in de \erllnpcii (tlicoreti\ch 
IXh( lX7 i l~ l~ t i i i  = 14 iniiii! cri door 

de f~~hric.igctolerantic\ Eclitei op 
voorlian<l f i l r i  dat onbekende 
unnrdcii 
De iiiaat\,oerinp ir tilden, dr 
inioniage voondurerid en nauwge- 
/ei gevolgd. Wanneer iiil <Ie inc- 
tinfcii hleeh dat er tc veel ucr i l  
'ingelhihuud' cri er een 'te Lort' 
~Ircigclc te ont\r,i.iii. uer<leii \ i i L  
i ~ i i f ~ ~  tí~cgep:i\i clie in di\er\e 
ilihtcri fcrcc<i 1,igeii 1.0 iscrd gc- 
coiitr~)lcerd na,ir de goede \luit- 
iii,i,tt tocgc\%erkt In  CIA ge\.iI 
iiioc\t uordcn voorkoriien dat er 
h ~ j  het rtindhoiiwen niet i o l d o e n ~  
de riiiintc ~ncrh lee l  oiii het I.iat\tc 
\cpiiicrit te hiiiincn rilonteren' 
X:i het \luiten v.in de druk- cri tre- 
kringen l i j11 dc iijdelljke koloiii- 
nien vcruilderd Dc zorg daarbij 
u.ic oiii extra \pmningen iii de 
ioii\tructie /o iec l  iiiugclqh te h c ~  
perken I:it ceii herehening volg- 
(ie ccri chiitl ~III~CII~~~CII \t:ip~ 

ciiaahr van liet rogelieicii M o n  h<,< i ireli i i  h < ~ l i /  i iiii iici ',ii<.irii \i<i<iiar, 

mo\-\?steen1 Daarbil richt ccii 
iiicctin\tiuiiieiit ccn huridcl inlia- 
roridliclit iip ile \iicher en resi\- ,- Enkele pruierigegt~\rri~ 
trcert r oue l  de ef\tarid ;i(\ <Ie hcl- O/><iioi hi Sl.idi<iii l-citciii,<it<l in\ t<iiiii<'t,i< i Ili>ll.iii<lr<~ I<i.ii>ii 21,i.ir 

l i i ig Dele  iiietiiig u«i<lt hei-huald Ki>iterd.iiii xlt.tl>p~j h) Rcgto \\c,!. Cq~cllc .C.,>I 
Ii.l:ir va\te rcferenticpiiritcn. ,«dat A ! ,  / ! , ic< i  A r c h i I c ~ ~ c i i c o i r i h ~ n ~ ~ I ~ c  i l c i i  IJ\\cl 

de corirdiniiirn \an liet te nictcii Ftilcnoord. ixu.i.iniii. ui! Zr.iri\ h \i<i<il< i,ii\iiiii ? i<  Si.i.iic<ii~il>iii~r~c 

puilt hiinricii irrirdcii hcp;iald. J~riirri . i .  Ahi<iudc cii L m  ilcri Broch tk~Il.~nd!,i \n1 hc,i:~.!r~<l~c " r 1  ti,,Il.$r?~ 
cn l3.iheni.i. Koiicrd.iiii di.i li< K i i l i i l > ~ ~  ,<,in rleii IJ\ii.l i i i  

D<, oitilc. :.<~i/ii<i,>lc \i<i<i/< r,ii< i,,, < iii, ,t l  l r r 1crii.tri1\ h,. Zici i i lo i i i ,  ( I l c lg i~ !  

rii,8ii</</c/i i»>iq<~~t i i<, / ic i i  <i,,, c o )  rit <Y 4 \ h  r l \ l o< i / i < , i i > i i i i i  I i i i i i ! i l i l i . i . t ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ u u ~ ~ c  

.i<, /<,i <?i r<, h< pi,iri<,ii ZiiL /c i < i i u i i c -  
nick. Velp (,,\r.it$c I>II~T~~<ICII C C  f111'I ~II~/III$CIII l i 3 0  1011 = Y0 1"/1111 

! ! \ I , < , L < ,  VCL/~>, ,LC, ,  l<~,/>,,,</#,,q<,, / 8 ? / >  
rcii<ii.iiic) H H h l .  .ild (OH.  Ki)\ i i i lh gii111<i\I,bh 

/>ei, i v i p  <,<,i, hil:oii</ci<, i,<,<ri,,ii,iiliiq 

:<'Li<.'<.,, f/,,,,> \l,< i,<./ l l i i / i > i< . r c i l <~ i  

R<iir<,i </<ii,i i 
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' Weighl wilh lead hases 
Addlional weghls and izes  o! hcx heads are %aiiabie an rccbest 

7001 acculacy +l. 3'0 

Low maintenonce t00 only lhree moving parts Reable rugged design with o components mode 
from high strength oloy steels 

700 bar 110000 ps) max operotng pressure 
Simple effective rotchet design 

Compact Iightweight design 

1 High power to weight ratio 
Versatile interchangeobie square 3 ive 
and hexagon casseiies Designed to work continuously ond efficiertly at full 

capacity 

multipliers 
When the accurate make-up or break-out of a stubborn fastener requires a high level of torque. Hydratght Sweeney Torque Multipliers improve 
rhe lob These easy-10-use Torque Muitipiiers enabe smal amounts of inpur torque ro produce large arriounts ot output lorque eificienliy, 

and safeiv 

HYDRATIGHT SWEENEY REACTION FOOT TOROUE MULTIPLIERS 

1 POWFRI OCK IRSi c zlnndnrd on n11 iooic iinler; dennl~d bv ' TK RS refers 10 Ihe slandard model . - - - -  , -, ~~- - - ~  

2 f averioad pralecion s speclled (U1 increase weig'il by 1 hg K RS ,?Iers 10 iow heighi model 
3 If overhad pialecllon s speclied (UI ncrease height by 30mm Overload prclecl#on s avaable When orderng specity model U 

SIZE RANGE 

Low nout torque to ochieve high output torque Input output tor~ue charts 

Overlood protection protects tool from internol damage Reversibie 

A~t i  backlash device Angle of turn protractor 

High eftic'ency using plonetory geor sets Multiple styles of reaction 

Accurate Customsed reaction onchors [avoilable upon request) 

Duroble Application Support 

1 1  









Kran_tenl<nipsels over het Oiympisch Stadion. 

I(rantenl<nipsels over de renovatie van het Olympisch Stadion 

u i t  de verschillende kranten. 

Onderdakvoor een Sportrnonu_men~ 
Het ontwerp en de constructieve analysevan een hoofd en secundair constructiesysteem voor een tribuneoverkapping op het Olymp~sch Stadion in Amsterdam 



Tule technische unveriiteit  e n d h o u e l  



Renovatie Olympisch Stadion begonnen 

r 
&h. Erica Temstra heeft len na de renovatie weer worden zo'n 850 nieuwbouwwonin~en. dam. het nationaal Restauratie- 
-- 

gisteren het'rtartsein gegeven bevesîigd o de marathontribune. viehonderd minder dan a&an- fonds, het ministerie van VWS L 
voordeoffici6le renovatie van het De huidiee Luwval wordt omae- keliik aeoland. In totaal eaat de provincie~oord-~olland, NOC Sp~rtmonument hersteld - ~ - - - ~~~ 

& p i *  Stadion in Amsterdam. bouwd tot een modem atletiek: renóvätiè een slordige 2: miboen ' N ~ F  en door duizenden b u r m  b m a t i e  van het m p i s h  Stadiin in M a m  een d p p n g  van a ~ i  hn 1928, is in dle gang. bovenste hnen i(= b 
De staatsseaetaris van Spbrt ver- stadion met A-status, dat plaats gulden kosten. Dat bedrag is bij- en bedrijven. 'OT0 AN w r d ,  evenals de wielerbaan. Geheei links w o d l  kl Miginele scorebord herl>wird. Onder de bibunes k- bedrUfuuimteb De renwatk, & 
wijderde de olympische ringen. zal bieden aan 22.500 toeschou- eengebradit door het ministerie eind 1999 gereed moet zijn, kost 25 miijoen gulden. Hei gerenweede stadkm zal gebntikt *orden vow 
Dm worden opgeborgen en lul- wers. Rondom het stadion komen van OCW. de gemeente Amster- FOTO WIM RUGROK - DE KK)(YVUNT 





Olympisch slopen en bouwen 

wmm~il Zelfs in de stromende regen gaat de renovatie van het Olympisch Stadion in Amsterdam gewoon door. Ook de betonnen wielerbaan 
w e n s  de sprintkanonnen Arie van Vliet en Jan Derksen triomfen vierden is al verdwenen. Hierdoor is vanonder de tribunes een vrii uitzicht 
ontstaan. De huwvakkers zijn overigens niet alleen meer aan het slopen. maar ook bezig met bouwen. Zo liggen er al nieuwe funderingen. 

Eerste happen uit Olympisch Stadion 

ANP ' O R  
VASTERDAM De gedeeltelijke sloop en verbouwing van het Olympisch Stadion in Amsterdam is begonnen. Als eerste wordt de bovenste ring 
ueggehaald. Daarmee wordt het stadion weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Na de renovatie zijn de wielerbaan en dus de boven- 
ste ring verdwenen en krijgt het stadion een atletiekbestemming. Het is de bedoeling in de volgende eeuw grote atletiekwedstrijden naar Am- 
&dam te halen. 
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Dak Olympisch Stadion ingestort 

AMSTERDAM In Amsterdam is een deel van het dak ven. Het openbaar vwo& is stilgelegd en op diver- 
van het net gerenoveerde Olympisch Stadion door se plaatsen is de stroom uitgevallen. Er zijn zeker 
de storm ingestort De overkapping van de mara- twee doden gevallen door omwaaiende bomen. In 
thontribune vloog tegen de beroemde 'toren met de het Britse Birmingham vielen zelfs drie doden toen 
vlam' aan en stortte vlak buiten het stadion neer. Af- een boom op een auto terecht kwam. Pagina 13: 
gelopen nacht is de storm over het noorden van Eu- Storm zorgt voor topdrukte bij politie en brandweer. 
ropa geraasd. Vooral Denemarken moest hetontgel- FOTO GPD EVERT EUINGA 
den. De bevolking werd opgeroepen in huis te blij- 









Olympisch Stadion in nieuw jasje 





D E LAATSTE keer dat ik in 
De Kuip was bij een wed- 
strijd van het Nederlands 
elftal, haastte ik me in de 

rust naar beneden voor een broodje 
warme worst. Honderden mannen 
drongen zich naar de buitenringen om 
zich van het bier te ontlasten. Het was 
druk voor de weinige toiletten, al gauw 
pisten ze tegen het hekwerk. In stromen 
droop het naar beneden, direct in de 
kookpannen van de worstverkopers, 
zag ik even later. Ze moesten geweten 
hebben waar het hemelwater vandaan 
kwam, er stond geen woikje aan de 
hemel. Onverstoorbaar gingen ze door 
met de verkoop, ze hadden geen zin om 
de topdrukte van dat ene kwartier te 
doorbreken voor een verhuizing. Geen 
mens die er zich wat van aantrok. Voet- 
bal verbroedert. Meen ik ging met hui- 
ver en honger weer naar boven. 

De Kuip was dringend aan renovatie 
toe, net als het Olynipisch Stadion waar 
toen om de haverklap brokken steen 
van de buitenringen en trapomgangen 
naar beneden vielen. Ajax zouDe Meer 
opdoeken, naar de Arena gaan, en nooit 
meer voor zijn Europese wedstrijden 
naar het Olympisch Station uitwijken. 
Het oude complex was verwaarloosd 
geraakt. Niets deugde er meer, alles zat 
los en rammelde, de verf was eraf, er 
zaten gaten in de muren, maar zo'n 
scène van verloedering als in De Kuip 
had ik er nooit meegemaakt Het sta- 
dion was kaal en versleten, maar bleef, 
in zijn oude trots, imponeren met zijn 
strakke lijnen en vormen, de rondingen 
van de wielerbaan, zijn hoge lichtmas- 
ten en ranke marathontoren, en dat 
kleine pluche caféetje in de eatacom- 
ben Nette armoede 

Midden jaren negentig viel het doek 
voor het ooit met olympisch goud be- 
kroonde ontwerp van de architect Jan 
Wils. Amsterdam koos voor sloop en 
woningbouw, en liet geen traan om de 
rijke geschiedenis van het complex. Het 
was het eerste stadion ter wereld waar- 
in een toren was geïntegreerd voor het 
olympisch vuur. In het jaar van 'zijn' 
spelen, 1928, deden in Amsterdam voor 
het eerst vrouwen mee Het was het 
toneel geweest van de grootste manifes- 
taties van het koninklijk huis vlak voor 
en na de oorlog. Ajax vierde ar zijn 

gloriejaren in het Europese voetbal, de 
Tour de Franee ging er ooit van start. 
Het was vergeten en telde niet meer. 

Die laatste tien jaar van aftakeling 
raakte de fotograaf Bart Sorgedrager 
bezield van het verval en documenteer- 
de het in een reeks fascinerende foto's. 
Hij ontleedde het proces, liefdevol, als 
een organisch gebeuren, de doods- 
krampen en stuiptrekkingen van een 
skelet van ziek beton, bekleed met een 
huid van brokkelige baksteen. 

Maar opeens keerde het tij Het sta- 
dion werd gered. Niet meer als het com- 

plete complex van toen, een voetbal-, 
hockey en wielerstadion; in zijn nieuwe 
gerenoveerde gedaante zijn de wieler- 
baan en de later aangebouwde buiten- 
ring van de tribunes verdwenen. Het is 
een atletiekstadion geworden, zo 'licht 
en luchtig, strak van lijn, lenig en ge- 
spierd' als Jan Wils zijn oorspronkelijk 
ontwerp tekende. Zaterdag wordt het 
geopend, zondag houdt het open huis. 

Sorgedrager herzag zijn requiem, 
pakte zijn technische camera weer uit 
en fotografeerde, even liefdevol, het 
herstel. In het boek, dat eenvoudigweg 

Hef Olympisch Studion heet, zijn ze 
aangevuld met historische foto's uit de 
jaren van oorsprong en van de hoogte- 
punten uit zijn geschiedenis. Tijs Tum- 
mers schreef er het rijke levensverhaal 
bij. 'Onze' generatie, naar het buiten- 
land vertrokken, voetballers heeft er 
nog net gespeeld, in de voetsporen van 
Cmijff, de eerste speler die bij een inter- 
land van het veld werd gestuurd en 
daarvoor door de KNVB voor een jaar 
werd geschorst. Abe Lenstra vierde er 
triomfen, naast Puskas en Stanley Mat- 
thews, Fanny Blankers-Koen, Fausto 

Coppi, Gemt Schulte, Wim van Est en 
Wout Wagtmans. 

Sportgeschiedenis is er geschreven, 
maar ook een maatschappelijke, een 
heel Hollandse natuurlijk, van saamho- 
righeid in de jaren van wederopbouw 
met de massaspelen van Carel Bnels, en 
van verzuiling in de l mei-vieringen 
van de SDAP en in de processies van de 
katholieken op hoogtijdagen van de re- 
ligieuze kalender. 

Ik koester mijn eigen herinneringen 
aan nu legendarische momenten uit 
historisch geworden wedstrijden. En 
aan die ene keer dat het misging, ik 
zonder kaartje probeerde binnen te ko- 
men, gegrepen werd en buitengezet. 
Wachtend op de tram naar huis boorde 
ik &e keer dat er binnen iets gebeurde. 
Later, op tv, zag ik dat er twee keer 
achter elkaar op de paal was geschoten 
en toen alsnog gscoord. Het stadion 
veerde op en loeide, dat hoor je niet als 
je erbij bent, want dan doe je mee. Op 
die tramhalte Wonk het anders, een on- 
bestemd, griezelig gerommel dat over 
de muren van het stadion heen de stad 
in golfde, een monster in doodsnood. 
Het bracht de vogels tot zwijgen, de 
honden werden er bang van. Hef Olym- 
pisch Stadion brengt dat weer even alle- 
maal boven, het is verdwenen en Eal 
nooit meer temgkomen. 

Maar zaterdag wordt de eerste pagina 
opengevouwen voor een nieuw hoofd- 
stuk. 

Willern Ellenbroek 

I 
Tijs Turnmem & BPR Sorgednger: Het 
Olympisch Stadioo. 
Uxgcvenj ISBN 90 76314 Ba Lubbïrhuizen.,í 446 49.90 





Het Olyi npisch Stadion is gered, nu de oude spul1 en nog 
Enkele jaren t e r u g  regee rde  
d e  betonrot  Het  0l.vmpisch 
Stadion was niet m e e r  dan  
e e n  ru ine  Z a t e r d a g  wordt  d e  
f r aa i  gerenoveerde 
accommodatie  ech te r  
heropend door  p r ins  Wùicm- 
Alexander  M a a r  d e  
opknapbeurt  i s  niet genocg  
Komiek J a r d e  v a n  Zweden 
wil da t  ook d e  geschiedenis 
van  het monument  wordt  
bewaard 

Van onze verslaggever 
Marc van den Broek 

--P 

AMSTERDAM 

Vermomd als komiek trekt Jardo 
van Zweden door de wereld van 
vastgoedbeheerders, ambtenaren 
en sportbestuurders. Hij heeft een 
eenvoudige missie. Het Olym- 
pisch Stadion in Amsterdam is 
van een bouwvallig monument 
veranderd in een imposant ge- 
bouw met een atletiekbaan en 
kantoren onder de tribunes Za- 
terdag wordt het geopend door 
Willem-Alexander. 

Jardo van Zweden vindt dat ook 
de geschiedenis van het opge- 
knapte sportpaleis moet blijven le- 
ven. Als jongen zat Van Zweden 
op de tribune, nu voert hij op zijn 
eigen wijze actie om de historie 
levend te houden. Hij wil oude 
spullen een vaste plaats in of bij 
het stadion geven. 

Als postbode verkleed bezorgt 
hij verzoekschriften en eerder dit 
jaar bracht hij, als suppoost, zelfs 
een brief naar de kroonprins. 'De 
stenen zijn gered en daar zijn we 
gelukkig niee', zegt Van Zweden. 
'Het is dat we er op tijd bij waren, 
anders was er veel van het inven- 
taris als grof vuil afgevoerd ' 

Hij en zijn vrienden van de 
stichting Olynipia Sirene hebben 
geprobeerd te redden wat er te 
redden viel Ze hebben de spullen 
op verschillende plaatsen in Am- 
sterdam opgeslagen, tot het mo- 
ment waarop het publiek de res- 
ten kan bezichtigen. 

Van Zweden laat een schatka- 
mer zien. De portierswoning van 
het stadion is volgestouwd met 
troep Een oude massagetafel 
waarop spelers van het Neder- 
lands elftal vanaf de jaren zestig 
onder handen zijn genomen, bui- 
tenlampen, acht speren, een ver- 

CafeZuid in hetvernieuwde Olyi 

roest frairie vaii een wedstrijdtan- 
dem pn de bel van de laatste ronde 
uit de tijd van de wielenvedstrij- 
den. Het stof ligt overal duimen- 
dik bovenop 

Hij wijst achteloos naar een 
houten kmiwagen. gebmikt voor 
het transport van zand en grind 
tijdens de bouw. I-louten wastafel- 
plankjes in de kleedkamers met de 
iiaam ODOL erop, een sponsor 
van de Spelen in 1928. 

In een andere kamer toont hij de 
postercollectie Grote wedstrijden 
van het Nederlands elftal worden 
aangekondigd, posters met Cmijff 

npisch Stadion. 

erop, atletiekwedstrijden met 
Fanny Blankers-Koen En hij 
heeft toegangsbewijzen uit die 
tijd En papieren bekertjes. 'Neem 
er maar een paar mee.' 

Van Zweden stapt naar buiten 
en dmkl zijn neus op de mit van 
de ruimte nummer 11 onder de 
noordelijke tribune. Het is een 
mooie zaal, die van twee kanten 
licht krijgt. Er is uitzicht op de 
tartanbaan waar de atletiekvere- 
niging Phanos met trainingen is 
begonnen. Hier, zo droomt hij, 
zouden de attributen uit het verle- 
den een plek moeten krijgen. 

Verzanielaars van ulynipische 
snuisterijen staan te trappelen om 
hun collectie in het nieuwe onder- 
komen onder te brengen Jaco 
Treurniet uit Hierden heeft de af- 
gelopen 25 jaar een indmkwek- 
kende verzameling rond de Spe- 
len van 1928 opgebouwd 'Alles 
heb ik, een gouden, zilveren en 
bronzen medaille, affiches, wand- 
borden, entreebewijzen. identi- 
teitskaarten en de postzegels ' 

Treurniet wil zijn spullen onder- 
brengen op een plek waar ieder- 
een ze kan zien. 'Ze horen bij het 
Olympisch Stadion. Ik heb niet 

het eeuwige leven Het zou zonde 
zijn als mijn collectie versnipperd 
raakt. Er kwam geen verzoek of ik 
wilde meewerken Ik wacht af.' 

Olympia Sirene wil de ruimte 
nummer 11 niet exploiteren. Een 
stichting moet een bezoekerscen- 
trum opzetten waar sportcursus- 
sen worden gegeven en rondlei- 
dingen beginnen. Daar kan de 
oude inventaris een plaats krijgen. 
'Het woord museum vermijden 
we', zegt Van Zweden. 

Ook de oude portierswoning 
kan het beginpunt van de excur- 
sies worden De toekomst van dat 

FOTOMOfl RUIGROK - DEVOLKXWNT 

gebouwtje is ook al niet zeker, in 
verband met de geplande nieuw- 
bouw bij het stadion. Net als voor 
de inventaris strijdt Olympia Sire- 
ne voor behoud van dit huisje 

Van Zweden zingt 
Amsterdam, uanuif hef drepsf 

rinn niil~i har1 
deed ik u smeken laaf hrstone 

nooif uerbieken 
een Olympisch Síadron slaat er 

nief om af te breken 
Amsterdam, Amsterdam neem 

geen afscheid van je verleden 
Amsterdam. Amsterdam ver- 

mijd je tranen in het heden 

Amsterdam wilde begin jaren 
negentig van het stadion af. Op 
het terrein moesten 1200 wonin- 
gen komen. De slopers zouden al- 
leen de Marathontoren laten 
staan. Amsterdam dreigde de eer- 
ste stad te worden die een Olym- 
pisch Stadion zou slopen. 

De charismatischebestuurder 
van het Olympisch Stadion, 
P. Kranenberg, zette samen met 
Olympia Sirene een reddingsactie 
op. Het publiek storttevijf miljoen 
gulden Dat bedrag werd aange- 
vuld met ongeveer twintig miljoen 
gemeenschapsgeld. Juist de volks- 
miljoenen vormen de motivatie 
voor Olympia Sirene om actie te 
voeren. Het publiek heeft betaald 
en mag er wat voor terug zien 

Er kwam na renovatie een ver- 
rassend mooi gebouw tevoor- 
schijn. De betonnen ring uit de 
jaren dertig verdween. SFB-vast- 
goed beheert de gebouwen, de 
stichting Olympisch Stadion doet 
de sport, voornamelijk atletiek. 
Naast het stadion komen acht- 
honderd woningen. 

Verhuurder SFB kent de pogin- 
gen van Olympia Sirene om de 
oude spullen een mooie plaats te 
geven. 'Wij spelen daarin geen rol. 
De stichting moet een museum 
zoeken en kijken wat met de in- 
ventaris te doen valt ' 

SFB heeft genoeg van Van Zwe- 
den en de stichting. Begin dit jaar 
werd in een korzelig briefje vrien- 
delijk doch dringend verzocht de 
communicatie te stoppen. 'Uw 
plannen zijn ons genoegzaam be- 
kend en toesturen van verdere do- 
cumentatie leidt tot een niet zin- 
volle tijdsbesteding.' 

De Amsterdamse politiek is en- 
thousiaster over de collectie. Er is 
een motie ingediend door de SP 
om Olympia Sirene te helpen, 
maar die werd weer ingetrokken 
Het stadsdeel Oud-Zuid heeft on- 
langs twintigduizend gulden ter 
beschikking gesteld voor de hele 
historische collectie 

Ook stadiondirecteur T. Krijns 
is toeschietelijker Hij zegt wel iets 
tc willen met de oude spullen. 'We 
praten met Olympia Sirene. In 
mijn kantoorruimte zijn wat mu- 
ren kaal Ook bij de atletiekvere- 
niging is mimte.' 

Maar de hele collectie Alles? 
Knjns weet het niet. 'Ik heb wei- 
nig gevoel voor het museale as- 
pect. Misschien moet er een spe- 
ciaal museum komen, maar dan 
denk ik niet aan het stadion. Eer- 
der ergens in de buurt ' 





AMSTERDAM - Met reusachtige poppen die Griekse goden verbeelden werd gisteren gerepeteerd voor de opening vandaag van het gerenoveerde Olympisch Stadion in Amsterdam. 
(Foto Louk RöeU) Zaterdags Bijvoegsel pagina 35 





Griekse goden 
Beelden van de Griekse Goden Leus. Hercules, Poseidon. Apollo en Athene krijgen een plekje in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Zaterdag openen kroonprins Willem-Alexander en IOC- 
voorzitter Samannch officieel het gerenoveerde stadion. FOTOWA 
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