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Voorwoord 

Dit afstudeerproject heeft als onderwerp · On twerp luchthaventerminal Brasov, Roemenie'. In deze titel 
zijn al drie keuzes verwerkt. 
Ten eerste de keuze van het maken van een ontwerp versus het verrichten van een onderzoek. Mijn 
motivatie om een ontwerp te maken, is dat ontwerpen breder is en meer interactie heeft met de 
maatschappiJ. Er kunnen meer aspecten, ook buiten het vakgebied, bij betrokken worden. Ontwerpen 
ligt op het grensgebied van techniek en de wereld buiten de techniek. Daardoor verwacht ik dat een 
ontwerpopdracht mij meer zal fascineren dan een onderzoek. Ontwerpen is iets wat ik na mijn 
afstuderen ook zou willen doen. 
Voor mijn afstuderen wil ik graag een ontwerp maken, waarbij de constructieve aspecten de 
belangrijkste rol spelen. Het object moet dus iets zijn waar een speciale constmctie voor vereist is. Een 
luchthaven terminal is een gebouw waar de constructie een zeer prominente rol speelt, maar wat 
evengoed esthetische kwaliteiten moet hebben. Het ontwerp van bijvoorbeeld een terminal leidt 
meestal tot een bijzondere constructie, met name vanwege de grote overspanningen. 
De keuze voor de locatie zal verder in het verslag worden toegelicht. 

Het afstudeerproject is in drie fasen verdeeld. Fase 1 is de fase van het onderzoek en voorlopig 
ontwerp. Ook literatuuronderzoek hoort hierbij. Bij het ontwerp zullen architectuur en constmctie 
zoveel mogelijk geintegreerd worden. In fase 2 wordt de constructie van de gehele terminal ontworpen 
en (globaal) gedimensioneerd. In fase 3 worden de kritische punten van mijn ontwerp tot in detail 
uitgewerkt. Kritische punten kunnen bepaalde verbindingen of elementen zijn, die een essentiele rol 
spelen of die om andere redenen extra aandracht vragen. 

Er is overwogen 0111 bet afstudeerverslag in de Engelse taal te schrijven. Doordat er geen langdurige 
samenwerking met enige instantie uit Roemenie is ontstaan en bovendien 111ijn Engels niet van 
dusdanig niveau is, dat het gebmik ervan de kwaliteit aan het afstudeerproject verhoogt, is de keuze 
toch op de Nederlandse taal gevallen. 

Rest 111ij nog 0111 u als lezer veel plezier te wensen, 

Mieke van den Munckhof 
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Keuze locatie 

Als locatie voor de luchthaven is de stad Brasov in Roemenie gekozen. Roemenie heeft een groot potentieel 
op toeristisch gebied, wat vanwege het communistisch verleden nooit benut is. Door de veranderende 
mentaliteit zou binnen enkele jaren het toerisme kunnen gaan groeien. Een extra vliegveld hoort bij de 
faciliteiten die hiervoor nodig zijn. De pitoreske, van oorsprong intemationaal getinte stad Brasov heeft het 
grootste potentieel voor een luchthaven. 

Ruimtelijk ontwerp 

Tussen de verschillende ruimtelijke ontwerpen die gemaakt zijn is een keuze gemaakt waarbij naast 
interessante constructieve mogelijkheden visuele kwaliteiten en een functionele indeling de factoren ter 
overweging waren. Het gekozen alternatief ziet er als volgt uit. 

Het ontwerp heeft een duidelijk roulatieschema. Daarbij komt dat de ronde wachtrnimte het potentieel heeft 
van een luxueuze verblijfsrnimte. Alie bezoekers van de luchthaven hebben vanuit de publieke ha! zicht op 
de vliegtuigen. Een constrnctie van het ronde gebouw met een centrale kolom biedt de mogelijkheid tot 
uitbreiding met verkeerstoren. 

Voor de rechthoekige hallen en het ronde gebouw zijn verschillende alternatieven voor de constructie 
ontworpen. 
Voor het ronde gebouw is gekozen voor een soort outtrigger contrnctie. De dakliggers van het ronde 
gebouw zijn momentvast aan de toren verbonden en schamierend aan de gevelkolommen. Zo wordt de 
hoekverdraaiing van de toren ter plaatse van het dak van het ronde gebouw, en daarmee de uitbuiging aan 
de top van de toren, zeer sterk gereduceerd. 
De rechthoekige hallen warden overspannen door vakwerkliggers, die gesteund warden door kolommen die 
passen binnen de plattegronden. De rnimte tussen de vakwerkliggers wordt benut door het invoegen van 
kantomruimte, mede gericht op het aantrekken van buitenlandse investeerders voor Roemenie. 
Alleen de publieke ha! is gedetailleerd uitgewerkt. 





Constructief ontwerp publieke hal 

Er is gekozen de publieke hal in lengterichting te overspannen. Alle liggers warden dan recht en identiek. 
De Jiggers warden in de !age gevel met kolommen gesteund. Het middelste steunpunt is een V-vormig juk. 
Orn het dak visueel los te maken van de steunpunten, zullen de V's afgemaakt warden tot een driehoek. 
Voor de plaatsing van een steunpunt op het eind van de Jiggers is gekozen voor een overstek. De kijkwand 
blijft dan transparant. Bovendien is een overstek gunstig voor de hoofddakliggers. 

De publieke hal zal voor zijn eigen stabilteit zorgen in plaats van te warden gesteund door de twee 
rechthoekige hallen. De elementen die de verticale belasting dragen, zijn tevens de verzorgers van de 
stabiliteit. Op deze manier staan er weinig elementen in de publieke ha!. 
De stabiliteit in de breedte van de ha! wordt verzorgd door het hoogste steunpunt van de hoofddakliggers en 
een kmis in de !age gevel van de ha!. Zij steunen samen de horizontale ligger in het dakvlak. 
De stabiliteit in de lengte wordt verzorgd door een statief in het midden van beide zijgevels. Deze statieven 
zijn een uitbreiding van de jukken. 

Bij de dimensionering van het geheel blijkt dat alle elementen redelijk slank warden. Dit is het gevolg van 
verschillende optimalisaties die telkens gemaakt zijn. 

Een uidaging is oak de grate glazen wand in de gevel. Een voorgespannen kabelgevel is een interessante 
mogelijkheid. Dit gebouw leent zich echter niet zo voor deze mogelijkheid, doordat er in de ha! geen 
bestaande elementen zijn waar de gevel aan afgespannen kan warden en omdat het oak bezwaarlijk is hier 
een zware constmctie voor te plaatsen. 

Er is gekozen voor een alternatief waarbij de glazen gevel horizontaal en verticaal wordt gesteund door 
tweezijdig onderspannen kolommen. De horizontale windliggers tussen de kolommen zijn deels uitgevoerd 
als beloopbare plateaus. Zij warden door de onderspannen kolommen gedragen en vormen tevens de 
dmkelementen van de onderspannen kolom. Door deze constmctie blijft de gevel transparant en kan de 
grate hoogte van de glazen gevel optimaal benut warden voor uitzicht. 
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Fase 1 van het afstuderen is de fase van het onderzoek en ruimtelijk ontwerp. Dit begint met een 
literatuuronderzoek, waama een locatieonderzoek in Roemenie zelf volgt. Daama wordt het programma 
van eisen voor de terminal opgesteld. Vervolgens warden aan de hand van dit programma van eisen enkele 
ruimtelijke ontwerpen gemaakt. Bij de afwegingen om tot een uiteindelijke keuze te komen spelen 
constructieve uitdagingen de grootste rol. Verschillende principes zullen met elkaar vergeleken warden. 
Het gekozen on twerp wordt nog iets verfijnd, om in fase 2 constructief verder uitgewerkt te warden. 
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Hoofdstuk 1: Literatuuronderzoek 

De term zelfstandige megastructuur geeft de huidige trend van de ontwikkeling van luchthavens goed weer. 
Vanwege milieunormen en mogelijkheden tot snel personenvervoer liggen nieuwe luchthavens vaak vele 
kilometers buiten de stad in vrijwel onbewoonde gebieden. Ontwerpers hebben dus nauwelijk iets te maken 
met de contextuele en historische krachten die de meeste huidige stedelijke ontwikkelingen bepalen. Dit is 
de reden dat veel architectonische voorstellen bestaan uit autonome megastructuren. 

1.1 Kansai International Airport 

En goed voorbeeld hiervan is Kansai International Airport in Osaka van Renzo Piano (figuur 1). Deze 
luchthaven is gebouwd op een kunstrnatig eiland. 

figuur 1: luchtfoto Kansai Airport 

Volgens Piano moet "een luchthaventerminal georganiseerd worden op basis van het diagram van de 
mensen die erdoor heen bewegen. Het gehele gebouw - constructie, licht en luchtbewegingen - client een 
complement te vormen van de logica die inherent is aan de bewegingen van de passagiers." 

Vanwege de beperkte ruimte van het eiland is een oplossing bedacht met meerdere niveaus (figuur 2). 
Hierbij ligt de nationale terminal ingeklemd tussen de intemationale niveaus, die de vertrekruimte hebben 
op de bovenste verdiepieng en de aankomstruimte op de begane grond. 

figuur 2: doorsnede Kansai Airport 

De instapruimtes voor alle vliegtuigen liggen in een vleugel die zich uitstrekt van de ene naar de andere 
kant van het centrale terminalgebouw (figuur 3). 
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figuur 3: Layout eiland met Kansai Airport 

De richtinggevende welvingen van het dak en de vorm van de ribben die het dak dragen leiden de 
passagiers met een geruststellende duidelijkheid door door het gebouw heen (figuur 4). 

figuur 4: goede orientatie in Kansai Airport 

De lucht wordt op begane grondniveau ingeblazen en verspreidt zich dankzij de tussen de constructie 
gespannen doeken door de terminal. De geometrie geeft de vorm van dit gigantische gebouw een 
organische eenheid en eindigheid waarin huid, structuur, ruimte en voorzieningen even nauwkeurig 
geplaatst zijn als onderdelen van planten of dieren. Deze bijzondere synthese tussen de systemen is alleen 
mogelijk door de computer. Meer dan enig antler gebouw uit onze tijd laat de Kansai terminal het ware 
potentieel van de computer zien. 
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1.2 Chek Lap Kok 

Ook Chek Lap Kok (jiguur 5) in Hong Kong van Norman Foster is een zelfstandige megastructuur. De 
passagiersterminal van de luchthaven bestaat uit een groat volume, waarvan de overkoepelende 
dakstructuur alles domineert. 

jiguur 5: luchtfoto Chep Lak Kok 

Doordat alle zware elementen zijn ondergebracht op de laagste niveaus, en bijna de hele omtrek is bekleed 
met met 21 meter hoog getint en gelamineerd glas, is het meest opvallende ontwerpelement van de terminal 
het spectaculaire dak (jiguur 6), een geintegreerde structuur die niet alleen alle passagiersfuncties overkapt, 
maar ook effectief alle structurele elementen van het gebouw ondergeschikt maakt aan de eisen van de 
alzijdig gerichte ruimte-overdekkende geometrie. 

jiguur 6: dak Chep Lak Kok 

De constructie is opgebouwd uit 129 stalen rasterschelpen. Ze zijn ter plekke in elkaar gelast in precieze 
hoeken op speciale mallen, zodat assemblages ontstonden van 36 * 36 m2

. Deze enorme samengestelde 
elementen zijn op de grand geschilderd in mobiele verfspuitloodsen en vervolgens door computergestuurde 
hydraulische kranen op betonnen kolommen geplaatst. 
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1.3 Terminal 2F op Roissy 

Deze terminal (jiguur 7) ligt 20 kilometer ten zuiden van Parijs. Dwars op een heldere polygonale ruimte 
staan twee lichamen als een soort schiereilanden. Deze ruimtes geven toegang tot de gates en slurven, die 
als poten van een insect om het lichaam heen bewegen. 

jiguur 7: luchtfoto terminal 2F op Roissy 

Functionalteit was het belangrijkste doel van ontwerper Paul Andreu. De terminal moet 10 miljoen 
passagiers per jaar kunnen verwerken. Omdat het een illusie is om uit te gaan van een snellere roulering 
van vliegtuigen, is in het project voorzien in een groter aantal stationeringsplekken. Deze staan in direct 
contact met het mobiele uiteinde van vierentwintig schamierende toegangsslurven. Deze 
stationeringsplekken (figuur 8) hebben een lichaam van 200 meter lengte met een schild van metaal en glas. 
Ze zijn op twee gescheiden niveaus georganiseerd, beneden de aaukomst en boven het vertrek. 
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1.4 Kuala Lumpur Airport 
(figuur 9) 

Flexibel concept met een vleugje lokale architectuur. 

figuur 9: Kuala Lumpur Arirport 

V erwacht wordt dat de luchthaven in Kuala Lumpur in de toekomst zeer snel zal groeien. De organisatie 
van de luchthaven is hier dan ook op gebaseerd. Het terminalgebouw is verbonden met een aantal 
losstaande satellieten. Elke satelliet heeft vier armen van twee verdiepingen rond een centrale ronde kem 
(figuur 10). 

~~-
li/ 

-----··----------

figuur 10: luchtfoto satellieten van Kuala Lumpur Airport 
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In het midden van elke satelliet bevindt zich een omgekeerde kegel van glas, die aan de bovenzijde open is. 
Deze weelderig beplante patio's roepen de feer van het regenwoud op (figuur 11). 

figuur 11: omgekeerde kegel met binnentuin in satellieten Kuala Lumpur Airport 

Door associaties te maken met de lokale architectuur, is geprobeerd de luchthaven sterke karakteristieken 
mee te geven. De grote intemationale vertrekhal is overdekt met een zorgvuldig gedetailleerd dak van 
gekoppelde hyperbolische paraboloiden, ondersteund door konische zuilen (figuur 12 en 13). In de 
gedrongen zuilen zijn technische voorzieningen opgenomen. 
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figuur 12: dak Kuala Lumpur Airport 

figuur 13: binnenzijde dak Kuala Lumpur Airport 
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In de jaren tachtig begon Barcelona aan een ambitieus programma van stedelijke vemieuwing dat in een 
stroomversnelling raakte door de komst van de Olympische spelen van 1992. Orn de tweede stad van 
Spanje gedurende een maand wereld-hoofdstad van sport te laten zijn, was een vligeveld nodig dat meer in 
overeenstemming was met deze intemationale hoofdrol. 

In deze terminal is gebruik gemaakt van het typisch Barcelonese begrip Rambla. De toepassing van dit 
stedelijk concept resulteerde in een lineaire structuur met een lengte van 870 meter en een breedte van 18 
meter (figuur 14). Ze bestaat uit twee lagen. In de onderste zijn de entrees van de verkeersaansluitingen op 
de stad en alle diensten en technische functies opgenome. De bovenste laag, die eigenlijk de Rambla vormt, 
bundelt alle passagiersstroemn, vanaf het moment dat zij de benedenhal betreden totdat zij aan boord gaan 
van de vliegtuigen en vice versa. 

figuur 14: idee van Rambla toegepast in uitbreiding luchthaven Barcelona 

De intemationale terminal is een immense rechthoekige ruimte (jiguur 15). Vier kolossale zuilen dragen en 
dak dat wordt doorboord door twee grote daklichten, die in de ruimte geparkeerd worden door vier 
palmbomen op een vloer van rood manner 
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figuur 15: publieke hal uitbreiding luchthaven Barcelona 
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2.1 Keuze locatie Roemenie 
(zie figuur 16) 

fama Island:; 

Malta 

Figuur 16: kaart Europa inclusief Roemenie 

Oyprua 
~Ai 
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Mede naar aanleiding van een gesprek over toerisme tijdens een culturele uitwisseling met studenten in 
Roemenie is de keuze voor de locatie bepaald. Roemenie heeft een heel groot potentieel op toeristisch 
gebied: de natuur is erg mooi en op vele plaatsen nog ongerept. Een derde van het land is vlak, met onder 
andere de Donau delta, een derde van het land bestaat uit heuvels een een derde wordt gevormd door de 
Karpaten, bergen tot 2500 meter. Hierdoor heeft Roemenie op alle gebieden wat te bieden. 
Maar in de mentaliteit van het Roemeense volk overheerst nog steeds het communisme. Qua arbeiders 
mentaliteit betekent dit, heel zwart-wit gesteld, dat de mensen niet de instelling hebben dat ze iets willen 
bereiken. Ze gaan naar hun werk, zijn daar acht uur en gaan weer naar huis. Hierdoor zijn de mogelijkheden 
om het Roemeens toeristisch potentieel te benutten nooit gebruikt of zelfs gezien in het verleden. Maar 
vooral bij jonge mensen is de mentaliteit aan het veranderen. 

Naast de communistische mentaliteit is er nog een obstakel voor de ontwikkeling van het toerisme, 
namelijk dat er nooit mogelijkheden voor commerciele vrijetijdsbesteding zijn geweest, vanwege de 
armoede in Roemenie. De meeste Roemenen hebben nauwelijks vrije tijd en als ze die al hebben, zouden ze 
hun geld niet uitgeven aan een vakantie. Dus normale dingen in West Europa, zoals georganiseerde 
excursies, tropische zwemparadijzen, maar ook campings of een redelijk aanbod aan hotels zijn zeldzaam 
in Roemenie en er is daardoor ook geen kennis aanwezig om iets dergelijks op te zetten. Ook opleidingen 
voor toerisme zijn gebrekkig. 
Maar een begin van ontwikkeling van het Roemense toerisme is dat studenten een opleiding in het 
buitenland gaan volgen. Binnen enkele jaren zou het kunnen gaan groeien. In het landschap zullen hotels en 
campings verschijnen. Hoewel Roemenen dicht bij de natuur staan en niet zullen toelaten dat deze verpest 
wordt door massa toerisme, zouden ze toerisme als welkome bron van inkomsten goed kunnen gebruiken. 
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Dit afstudeerproject is fictief. Maar de keuze voor Roemenie heeft de volgende twee redenen: Ten eerste is 
het realistisch dat het toerisme gaat groeien (het potentieel was er al lang en de mentaliteit nodig voor 
ontwikkeling groeit). Een extra vliegveld hoort bij de faciliteiten die hiervoor nodig zijn. Ten tweede weten 
Nederlanders heel erg weinig over Roemenie. Door vragen als "waarom in Roemenie" kan de kennis over 
dit land vergroot worden en kan hiermee een kleine bijdrage geleverd worden aan de ontwikkeling van 
Roemenie. 

Roemenie is internationaal geisoleerd geweest tot 1989, het jaar waarin dictator Caeucescu door zijn volk 
vermoord is. Door de isolatie zijn ook alle technieken die decennia ervoor ontwikkeld zijn buiten het land 
gebleven tot 1989. Het is begrijpelijk dat Roemenie deze achterstand nog niet heeft ingehaald. Buitenlandse 
bedrijven zijn nodig voor kennis, om geld te investeren en werkgelegenheid te scheppen. Maar 
buitenlandse bedrijven zijn nog steeds huiverig om zich in Roemenie te vestigen. Een vliegveld zou als 
buffer gebruikt kunnen worden. Het is (psychisch) veiliger om je op een vliegveld te vestigen dan 'in de 
binnenlanden'. Orn deze reden kan ook kantoorruimte en bijbehorende faciliteiten opgenomen worden op 
het vliegveld. 

2.2 Keuze voor de stad Brasov 

De terminal moet nieuw zijn en geen uitbreiding van een bestaand vliegveld. Naar advies van het 
Roemeens verkeersburo in Amsterdam is stad Brasov (figuur 17) gekozen als locatie. 
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Figuur 17: Kaart Roemenie inclusief figging Brasov 

Brasov is een stad met 400.000 inwoners en is, dankzij haar pitoreske ligging en vele monumenten van 
kunst en historie nu al een aantrekker voor toeristen. Een deel van de bevolking komt oorspronkelijk uit 
Duitsland en Hongarije, waardoor de regio ook al internationaal getint is. Door deze twee redenen heeft 
Brasov meer potentieel voor een intemationale luchthaven dan andere Roemeense hoofdsteden. Bucaresti 
heeft tot nu toe als enige een intemationale luchthaven. 
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Lokaal onderzoek vormt een onderdeel van dit afstudeerproject. Het onderzoek was met name gericht op de 
volgende punten: 
- indrukken te krijgen van Brasov en omgeving 
- wat zijn de elementen die van primair belang zijn voor de aanleg van een vliegveld, zoals dorpen, wegen, 
hoogtes en spoorwegen? 
- wat is de houding van Brasov tegenover een vliegveld? 
- wat is de grondsoort, en hoe zijn de belastingen voor wind en sneeuw? 
- hoe wordt er in Roemenie gebouwd? 
- Wat is de houding tegenover het gebruik van modeme technieken en met name voor het vliegveld? 
Zonder de zeer vriendelijke hulp van vele Roemenen zou het onderzoek niet onderstaande resultaten 
opgeleverd hebben. 

lndruk van Brasov en omgeving 

Figuur 18: Roemeens dorpsgezicht 1 

In Nederland lijken bijvoorbeeld de buitenwijken van steden veel op buurten in een dorp. In Roemenie 
bestaat er echter geen enkele twijfel dat je je in een dorp (jiguren 18 en 19) begeeft. Dorpjes zijn zo klein 
dat je vanuit elk punt van het dorp het dorp weer uit kunt kijken. De enige verharde wegen zijn de wegen 
die naar het dorp toe leiden, binnen een dorp is alles onverhard. Zelfs langs alle hoofdwegen 
(autosnelwegen zijn er niet) loopt een ongeplaveide strook waar mensen !open. Paard en wagen is, na 
lopen, de belangrijkste manier van verplaatsen. Daama pas komen de fiets en de auto.Honden, kippen en 
koeien zijn absoluut niet zeldzaam op de weg. Mensen werken vooral op het land, dat normaal gesproken 
enkele kilometers buiten het dorp ligt. Orn vijfuur 's morgens zie je al mensen !open en tot acht uur 's 
avonds lopen ze terug, het vee dat van het veld komt loopt met ze mee. Alle huisjes zijn klein en meestal 
bouwvallig. Heel af en toe staat er een gloednieuwe schotelantenne op het dak van een armzalig ogend 
huisje. De mensen zien er arm uit, maar niet ongelukkig. 
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Figuur 19: Roemeens dorpsgezicht 2 
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Daamaast bestaat de stad (figuur 20). 75 % van alle auto's, meestal wit, zijn een van de twee typen Dacia, 
het Roemeense merk. Op straat stinkt het een beetje, voomamelijk vanwege alle smerige uitlaatgassen, 
maar ook stof en zand hebben hun aandeel. Wegmarkeringen zie je zelden, maar alle Roemeense 
chauffeurs weten precies waar de rijbanen lopen. De wegen zitten vol gaten, maar er is maar een Roemeens 
bedrijf dat wegen aanlegt. Vanwege gebrek aan kennis en geld worden de wegen zo slecht aangelegd dat 
dit elke vijfjaar opnieuw moet gebeuren. Vele mensen lopen verveeld door de straten te slenteren. 
Waarschijnlijk zijn ze werkeloos. Tussen deze mensen lopen ook mensen 'strak in pak', op weg naar hun 
werk, zij lopen iets sneller. In de oude rammelige bussen staan al deze mensen op elkaar gestauwd. De 
gebouwen in de buurt van het centrum zijn vaak goed onderhouden en in mooie pasteltinten geschilderd, in 
de buitenwijken zien de enorme flatblokken er triest uit. Hard werkende mensen kunnen nauwelijks 
rondkomen. Op bouwplaatsen, die eruitzien als al jaren braakliggende terreinen rijzen modeme gebouwen 
langzaam uit de grond. Meestal zijn het banken of andere financiele instellingen. Zij hebben namelijk als 
enige geld om te investeren. 
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Figuur 20: de stad Brasov 
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Brasov is gesitueerd in een unieke omgeving. In de wijde omgeving ten noorden van Brasov liggen 
heuvels, direct ten noorden van Brasov ligt een vlakte van zo'n 40 bij 30 kilometer. Ten zuiden van Brasov 
beginnen de Karpaten (jiguur 21). Deze rijzen als uit het niets uit de vlakte op. 

~'. 
V· 

Figuur 21: Karpaten ten zuiden van Brasov 

Vanuit Brasov vertrekken 6 wegen naar enkele omliggende steden. Aan deze wegen ligt om de paar 
kilometer een dorp als hierboven beschreven. Verder alleen maar uitgestrekte landbouwvelden, en kabels 
voor elektriciteit en telefoon. Dit landschap ten noorden van Brasov (figuren 22 en 23) is zeer geschikt voor 
een vliegveld, obstakels zijn er absoluut niet. 
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Figuur 22: vlakke landschap ten noorde van Brasov; l 

Bodem 
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Het vlakke gebied ten noorden van Brasov is altijd gebruikt voor landbouwdoeleinden. De grondwaterstand 
is -0,5 tot -1,0 meter onder maaiveld [ 1]. Het gebied is een beetje drassig en er lopen veel kleine 
stroompjes. In de wijde omgeving hebben de Karpaten echter een rotsbodem 0,5 meter onder de grond. De 
rotsbodem in het vlakke gebied kan dus niet dieper ligger dan 5 tot 10 meter. Deze aanname wordt 
bevestigd bij een bouwplaats in Brasov, waar ze bezig zijn met het afgraven van de grond tot 10 meter diep, 
waar de rotsbodem zit. 

Sneeuw en wind 

Op de universiteit van Brasov heb ik de Roemeense normen voor sneeuw (STAS 10101/21-92) [2] en wind 
(STAS 10101/20-90) [3] mogen kopieeren. 
Een zeer beknopte samenvatting van de sneeuwnormen volgt hiema: 

p sneeuwbelasting in kN/m2
. De veiligheidsfactor is nog niet meegenomen. 
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c,i coefficient van O - 2 voor de vorm van het dak en dus de sneeuwophoping 
ce coefficient voor de invloed van wind die sneeuw van het dak blaast. 

Ce is 0,8 in normale omstandigheden 
Ce is 0,6 bij veel harde wind ofuitgestrekte omgeving 
Ce is 1,0 in een zeer beschutte omgeving 

i. is de sneeuwbelasting, afuankelijk van locatie in Roemenie, hoogte en referentietijd 

De windnorm is moeilijk te ontcijferen en wordt derhalve door mij niet aangehouden. 

Aardbevingen 

Roemenie is, net als enkele andere Balkan landen en Italie, een gebied met aardbevingen. Bij de constructie 
van gebouwen moet rekening worden gehouden met een aardbeving met een magnitude 6 op de schaal van 
Richter. STAS 11100/1-77 [ 4] is de Roemeense norm voor aardbevingen. Deze norm is echter erg dik, 
slechts in de Roemeense taal uitgegeven en bestaat uit ellenlange ingewikkelde handberekeningen. Voor 
aardbevingsbelastingen zal dus andere literatuur aangehouden worden. 

Vliegveld in Brasov 

In Brasov bestaan reeds plannen voor de aanleg van een passagiersluchthaven [5]. In het dorp Ghimbav, 
acht kilometer buiten Brasov, is een helicopter fabriek met een militair vliegveld. Deze liggen tussen 
Ghimbav en Brasov in. Er zijn plannen om dit militaire vliegveld uit te breiden met een passagiers 
luchthaven. ' ... Because the air transport speeds up the economic growth of a region and having in view the 
over 65 years of aircraft tradition in Brasov, the development of aeronautics activities in Brasov and the 
opening of air gates towards other regions in Roemenie, of Europe and from all over the world by building 
an international airport is a priority'. 
Deze plannen zijn onderdeel van het uitbreidingsplan van Brasov uit 1993. Ook uitbreiding van het 
wegennet is onderdeel van dit uitbreidingsplan [6]. Er zijn echter zoveel uitbreidingsplannen, dater 
absoluut de financiele middelen niet voor bestaan een vliegveld aan te gaan leggen. Hoewel de Verenigde 
Staten aangeboden hebben het vliegveld voor 40% te willen financieren (ze willen dat Roemenie zelfhet 
grootste aandeel en dus de macht houdt), dan nog kan de overige 60% absoluut niet opgebracht worden. 
Maar de locatie voor het nieuwe vliegveld zou vlak bij het militaire vliegveld liggen (figuur 24). Deze 
locatie ligt vlakbij de locatie die ik in gedachten had voor ik naar Brasov ging, die ik op kaarten had 
gevonden. 
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Figuur 24: locatie vliegveld Brasov 

Bouwwijzen in Roemenie 
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Het meest gebruikte constructiemateriaal is beton, omdat dit vele malen goedkoper is dan staal. Daarnaast 
lijkt de kennis op bet gebied van staal veel verder acbter te liggen dan die op bet gebied van beton. Een 
constructeur vertelde dat de enige manier om een vliegveld te bouwen was met gebruik van betonnen 
kolommen om de paar meter, betonnen balken en betonnen vloeren. lets anders was absoluut ondenkbaar. 
Hij was een goed voorbeeld van de conservatieve manier van denken die nog steeds overbeerst Bij de 
meeste docenten mogen studenten bijvoorbeeld geen gebruik maken van computers, zelfs niet voor 
tekstverwerken, omdat docenten computers absoluut niet vertrouwen. Dit staat in scbril contrast tot Grafix, 
bet enige burn in Brasov dat in een modem ingericbt pand met autocad 14 en 3d max, een verbeterde versie 
van 3d studio, werkt De gebouwen die momenteel gebouwd worden in Brasov zijn meestal van financiele 
instellingen, zodat zij er, voor Roemeense begrippen, tocb modem uitzien. 
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Hoofdstuk 3: Uitgangspunten, roulatie schema en oppervlaktes 

Dit hoofdstuk bevat het programma van eisen en de achterliggende gedachten en redeneringen die hieraan 
ten grondslag liggen. Het literatuuronderzoek is hiervoor een bron van inspiratie geweest. Eerst worden de 
algemene uitgangspunten ten aanzien van de situatie en van het gebouw zelfbehandeld. Daama zal op de 
afzonderlijke ruimtes worden ingegaan. Hierbij komen de oppervlaktes van deze ruimtes aan bod, evenals 
de positie ten opzichte van elkaar, in de vorm van relatieschema' s voor passagiers, bagage en personeel. 

3.1 Uitgangspunten 

De situatie 

De locatie voor het vliegveld wordt overgenomen uit de plannen van Brasov. Het bezoek aan Brasov heeft 
bevestiging gegeven dat dit een geschikte locatie is voor een luchthaven. (Zie hoofdstuk 2.) 

Bij de situering van de landings- en startbanen is in de plannen van Brasov [6] geen rekening gehouden met 
zijwinden. Dit wordt veranderd. De hoofdwindrichting is 's winters noordoost en's zomers oost -
noordoost. Aangezien de wind in de winter het sterkst zal zijn, wordt noordoost de richting van de 
hoofdlandingsbaan. Loodrecht hierop zal een baan komen voor gebruik in geval van zijwinden. 

Het aantal passagiers per jaar is ongeveer tien miljoen. Schiphol, in vergelijking, verwacht zo'n 30 miljoen 
passagiers in 2010 [7]. Het aantal van 10 miljoen passagiers betekent 16 aanlegplaatsen voor vliegtuigen. 

Een vliegveld van 10 miljoen passagiers per jaar zal ook in de toekomst aan de behoefte van Brasov 
kunnen voldoen. Bij het ontwerp wordt daarom geen rekening gehouden met eventuele uitbreidingen. 

Er zal geen verschil gemaakt worden in terminals voor binnenlandse en buitenlandse vluchten, charters of 
lijnvluchten, home carriers of flag carriers, economy of business klasse. 

Roemenen willen zich graag presenteren aan de rest van de wereld, maar wel op een vriendelijke en zeker 
niet opdringerige manier. De uitstraling van het vliegveld moet dan ook degelijk, vriendelijk en bescheiden 
ZlJn. 

Bij het ontwerp van het gebouw moet vooral worden uitgegaan van de ruimtes binnen het gebouw en niet 
van een mooie plattegrond ofmaquette. 

Het gebouw 

De routing in de terminal moet duidelijk zijn voor alle passagiers. De stromen van vertrekkende en 
aankomende passagiers dienen gescheiden te worden. Het gebouw moet tot op zekere hoogte de stromen 
van passagiers volgen. Het gebouw moet in architectonische zin het orientatiegevoel van de passagiers 
versterken. 

Brede, ondiepe hallen verkorten de looproutes. 

Er is een centrale hal, de publieke hal, waar alle passagiers, personeel en bezoekers de terminal 
binnenkomen en verlaten. De voordelen hiervan zijn dat voorzieningen als treinperrons, bus- en taxi haltes 
niet allemaal dubbel aangelegd hoeven te worden. Het nadeel van zeer veel verschillende mensen met 
allemaal een andere bestemming is dat de routing extra goed ontworpen moet worden. De verschillende 
mensen mogen zich niet verloren voelen. 

Als het vanuit de publieke hal mogelijk is naar de vliegtuigen te kijken, betekent dit dat alle bezoekers van 
het vliegveld dit mee kunnen maken. Voor de meeste mensen is dit namelijk niet alledaags en daardoor een 
interessante ervaring. 
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Het zou mooi zijn als passagiers een mooi panoramisch uitzicht voorgeschoteld krijgen als eerste indruk 
van Roemenie. Dit is mogelijk in Brasov, dat aan een zijde grenst aan de Karpaten. Dit uitzicht zou 
hetzelfde kunnen zijn als dat wat de bezoekers hebben vanuit de publieke hal. 

V oor reizigers is het interessant veel te weten te komen over de plaats waar ze zijn. Dit geldt in het 
bijzonder voor Roemenie, omdat dit land vrij onbekend is voor het grootste deel van de wereld. Daarom 
moet in het gebouw tentoonstellingsruimte worden opgenomen voor exposities over Roemeense cultuur, 
heden en verleden. 

Eventueel kan ook kantoorruimte gecreeerd worden om buitenlandse investeerders aan te trekken. 
Roemenie heeft hier sterk behoefte aan. 

Orn Roemenie binnen te komen ofte verlaten is altijd een visum nodig. Visa en paspoort worden uitgebreid 
gecontroleerd. Hierdoor zal de benodigde ruimte voor douane groter zijn dan op een antler vliegveld. 
Wachtruimtes moeten plezierig zijn om in te verblijven voor passagiers. 

Controlepunten zoals incheckcn, cmigratie, irri111igratie en douane zijn vaak de k11elpunten \Vanneer het gaat 
om de soepele doorstroom van passagiers. Aanliggende ruimtes moeten zo ontworpen worden dat 
vermoeide reizigers, ouders met kinderen en ouderen er rustig en in een aangename omgeving gezellig 
zittend kunnen wachten. 

Beveiliging en paspoortcontrole zullen gescheiden plaatsvinden. Het is veiliger de handbagage pas te 
controleren wanneer mensen bijna het vliegtuig instappen en meteeen als ze eruit komen. 

Het beste is als passagiers niet te lang met hun bagage hoeven te slepen. Aangenaam is wanneer ze niet met 
bagage naar boven of naar beneden hoeven. Orn dit te bereiken dienen publieke hal, incheck ha!, bagage 
afhaalhal en douane op hetzelfde niveau te liggen, liefst op maaiveld. 
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De publieke hal wordt gebruikt door alle passagiers, alle personeel en bezoekers. In de publieke hal 
bevinden zich de volgende functies: 

De centrale ingang voor alle gebruikers van het gebouw 
De entree naar incheckhal en de uitgang van de aankomsthal 
Ontspanning voor passagiers, ophalers, wegbrengers en dagjesmensen. Dit kan in de vorm van 
winkeltjes, bars, koffiehoeken en uitzicht op de vliegtuigen 
V oorzieningen zoals reisbalies, toiletten, telefoon 

De publieke hal vormt het meeste van alle ruimtes het visitekaartje van het vliegveld en zal er dan ook 
representatief en uitnodigend uit moeten zien. 

Wi:iehtruimtP 

Nadat vertrekkende passagiers, soms een uur voor vertrek van hun vlucht, ingecheckt hebben, kunnen zij 
zich vermaken in de wachtruimte. Deze ruimte bevat vele verschillende functies. Hierdoor bestaat 
natuurlijk het gevaar dat de ruimte onoverzichtelijk wordt. Een belangrijke eis is dat de looproutes zo kort 
en overzichtelijk mogelijk zijn. Passagiers moeten kunnen kiezen of ze de wachtruimte in willen of dat ze 
meteen naar de pieren willen, bijvoorbeeld als ze haast hebben. 

In de wachtruimte bevinden zich de volgende functies: 
De ingangen voor passagiers, personeel en goederen. 
De uitgang naar de pieren, naar personeelsruimte en nooduitgangen 
Ontspanning in de vorm van tax free winkels, restaurants, bars, tentoonstellingsruimte, uitzicht op 
vliegtuigen, pool/ snooker/ darten/ andere spel mogelijkheden, bioscoopzaaltje voor korte films of 
documentaires 
V oorzieningen zoals toiletten, telefoon, wisselkantoor en groenvoorziening 

Incheck hal 

Hier moeten vertrekkende passagiers zo soepel mogelijk door kunnen stromen. Bovendien moet de stroom 
passagiers en de af te voeren bagage elkaar niet kruisen. Het moet duidelijk zijn waar de passagiers heen 
moeten na het inchecken, namelijk via de douane naar de pieren of de wachtruimte. 

Bagage athaal hal 

In deze ruimte bevinden zich enkele bagagebanden waar de aankomende passagiers hun bagage afkunnen 
halen. De bagage moet gemakkelijk aan te voeren zijn vanuit de bagage afhandeling. 

Athalers hal 

Hier worden aankomende passagiers opgewacht door familie, vrienden of zakenrelaties. De voorzieningen 
zijn beperkt, er zijn slechts toiletten, telefoons en een enkele bar en kiosk aanwezig. De afhalers hal moet 
zo warden ingericht dat aankomende passagiers en hun opwachters elkaar snel kunnen vinden in de 
menigte. 

Pieren 

De vertrekkende en aankomende pieren kunnen boven elkaar liggen. Een andere mogelijkheid is dat 
vertrekkende en aankomende passagiers gebruik maken van dezelfde pieren. V oor de pieren kan gekozen 
warden tussen een lineair concept, een satelliet concept, een transporter concept of eventueel nog iets 
anders. 
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De douane bestaat uit een rode en groene zone. Bij de rode zone kunnen mensen goederen invoeren 
waarover ze nog be lasting moeten betalen. Langs de groene zone gaan betekent dat je niks invoert 
waarover belasting verschuldigd is. Slechts 5 - 10 % wordt steekproefgewijs gecontroleerd, al kan ook dit 
aantal in Roemenie wat hoger liggen. 

Immigratie en emigratie 

Hier komen alle passagiers langs en moeten hun paspoort en visum laten controleren. In Roemenie kost dit, 
vanwege de mentaliteit van de overheid, meer tijd dan gemiddeld. Er dient dus voldoende comfortabale 
wachtruimte aanwezig te zijn. Orn een idee te krijgen: bij een grensovergang naar Roemenie over land is 
het gebruikelijk dater wel een kilometer voertuigen staat te wachten. (Langs de weg is om de 100 meter 
een houten versnaperings-barakje voor alle mensen die uren in de file staan te wachten) 

Beveiliging 

Mensen plaatsen hun handbagage op een lopende band. Met speciale camera's wordt de bagage 
gecontroleerd op wapens, drugs of andere verboden zaken. Langs elke lopende band zit een 
beveiligingsbeambte. Uit veiligheidsoverwegingen is gekozen voor decentrale beveiliging. Dat wil zeggen 
dat iedereen pas gecontroleerd wordt zodra men het vliegtuig instapt en en meteen als men eruit komt. Zo 
kan in niemand verboden goederen aan elkaar doorgeven. 

Roulatie schema 

Het roulatie schema (jiguur 2 5) ziet er als volgt uit: 

'-...._ ' \ 

-) cubl C'l(I:? ho.l 
:~~ vl <='q '.-;A:~ 

- - -; 

Figuur 25: roulatie schema passagiers 

De mogelijkheid voor aankomende passagiers om de wachtruimte te bezoeken is niet noodzakelijk, maar 
zou wel een pre zijn als het binnen de mogelijkheden van een gebouwvorm past. 
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3.3 Beschrijving ruimtes voor personeel 

Person eel vliegmaatschappij en 

20 vliegmaatschappijen die regelmatig gebruik maken van dit vliegveld, kunnen een ruimte huren met 
faciliteiten als beperkte kantoorruimte, een keuken om vliegtuigmaaltijden klaar te maken, douches en 
toiletten voor piloten en steward( des )s( en). Er kunnen nog 5 dergelijke clusters extra zijn voor 
maatschappijen die er maar af en toe gebruik van hoeven te maken. 

Personeelluchthaven 

Dit is bijvoorbeeld het personeel van de taxfree winkels, van bars en restaurants, van de douane, 
paspoortcontrole, van de incheckbalies, reisinfobalies, bagageafhandeling, enzovoort. Voor hun moeten er 
faciliteiten zijn als een kantine, omkleedruimte, beperkte kantoorruimte en ruimte voor opslag van 
voorraad. 

Bagage afhandeling 

Vanuit de incheckhal komt hier alle bagage binnen die naar de vliegtuigen moet. In de incheckhal zal de 
bagage meteen naar boven ofbeneden worden afgevoerd, om de stroom van passagiers niet te onderbreken. 
Uiteraard is het het handigst om de bagage naar beneden te laten gaan, omdat de bagage daama naar buiten 
moet, naar de vliegtuigen. 

Vanuit de vliegtuigen komt de bagage binnen die naar de aankomsthal moet. Per vliegtuig zal de bagage 
naar een van de bagagebanden van de bagage afhaalhal afgevoerd worden. 

De bagageafhandeling zal nabij de aanlegplaatsen van de vliegtuigen moeten liggen en een mime uitgang 
naar buiten moeten hebben. De bagagewagentjes moeten via duidelijke routes naar de vliegtuigen kunnen 
rijden. 

Kantoorruimte 

Deze is nodig voor het eigen personeel en indien mogelijk ook om te verhuren. Zo kan een vliegveld 
investeerders gemakkelijk aantrekken. De investering in kantoorruimte zal snel zijn terugverdiend. 
Buitenlandse ondememers zullen sneller geneigd zijn zich te vestigen op een vliegveld in Roemenie dan 
verder het land in. 

Magazijnen en opslag 

V oor deze functies moet voldoende ruimte worden gereserveerd. V oor de luchthaven zelf is ruimte vereist, 
bij voorbeeld voor de bevoorrading van winkels , bars en restaurants, voor archief van de luchthaven en 
voor inrichtingselementen van de luchthaven. 
Ook is er ruimte nodig die verhuurd kan worden aan bedrijven die zich op het vliegveld wensen te vestigen. 

Omdat de be lasting en van deze ruimtes groot zullen zijn en de aanvoer en afvoer van buitenaf nodig is, is 
het gemakkelijk als deze ruimtes op de begane grond liggen. 

Technische ruimtes 

Er dient voldoende technische ruimte aanwezig te zijn voor alle installaties die de luchthaven draaiende 
houden. 
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Roulatieschema 

Het roulatie schema voor personeel (figuur 26) ziet er als volgt uit: 

c, ]2 ;~~) 

G r /' /', :> 2 l i ,, c; 

Figuur 26: roulatie schema personeel 

Mieke van den Munckhof 
V erslag fase 1 

····· ... \ k;ugcu::ie 
tev·/u~nVC' 

27 



Ontwerp luchthaventerminal Brasov, Roemenie 
Afstudeerproject, capaciteitsgroep CO 

Mieke van den Munckhof 
Verslag fase 1 

3.4 Oppervlakte van de ruimten 

Na de beschrijving van de ruimtes en het opstellen van de roulatiechema's moeten de oppervlaktes van de 
beschreven ruimtes nog bepaald worden.Dit gebeurt als volgt: 

Eerst wordt het aantal mensen in een ruimte bepaald. 
Met behulp hiervan en andere factoren zal de oppervlakte van de verschillende ruimtes bepaald 
warden. 

3.4.1 Aantal personen in de verschillende ruimtes 

Orn de oppervlaktes van de verschillende ruimtes te kunnen bepalen, is het nodig te weten hoeveel mensen 
zich gemiddeld in een bepaalde ruimte bevinden. Het aantal mensen dat op een bepaald moment in een 
bepaalde ruimte aanwezig is, kan als volgt worden berekend: Zodra je weet hoeveel mensen de ruimte per 
dag gebruiken ( het aantal passagiers per dag) en hoe lang zij zich gemiddeld in deze bepaalde ruimte 
zullen begeven (in minuten) is het gemiddeld aantal mensen in de ruimte als volgt: 

p = t*n/(24*60) 

p 
t 
n 
24*60 

aantal personen aanwezig op een zeker moment 
gemiddelde tijd dat iemand in deze ruimte zal besteden 
aantal mensen per dag dat gebruik maakt van deze ruimte 
minuten per dag 

In tabel 1 staan aannamen voor de gemiddelde tijd in minuten die per soort mensen in de verschillende 
ruimtes wordt doorgebracht. 

vertrekkende aankomende overstappende afhalers wegbrengers 
passagiers passagiers passag1ers 

publieke hal 10 10 - 15 15 
incheck hal 15 - - - -
emigratie 5 - - - -
wachtruimte 60 - 100 - -
beveiliging 2 - 2 - -
vertrekpieren 15 - 15 - -
aankomstpieren - 10 10 - -
immigratie - 5 - - -
bagage teruggave - 20 - - -
douane - 3 - - -
afhalers hal - 5 - 20 -
Tabel I: verblijf per persoon per ruimte in minuten 

Zodra de tijd bekend is die mensen in een bepaalde ruimte aanwezig zullen zijn, is het nodig te weten 
hoeveel mensen per dag gebruik maken van deze ruimte. 
Het vliegveld is bedoeld voor 10 miljoen passagiers per jaar. Dit betekent een gemiddelde van 
10.000.000/365 = 27.400 passagiers per dag. In het hoogseizoen zal het drukker zijn, er zullen 1,5 maal het 
gemiddeld aantal mensen zijn, dus 41.000 passagiers per dag. 

Brasov is geen metropool, het aantal overstappende passagiers zal beperkt zijn. Het aantal vertrekkende en 
aankomende passagiers is gelijk, omdat mensen die aankomen ook weer zullen vertrekken en andersom. 
Aangenomen wordt dat het aantal van 41.000 passagiers per dag verdeeld is over 20.000 aankomende 
passagiers, 20.000 vertrekkende en 1.000 overstappende. Verder wordt aangenomen dater per dag 3.000 
afhalers zullen zijn en 2.000 wegbrengers. 

28 



Ontwerp luchthaventerminal Brasov, Roemenie 
Afstudeerproject, capaciteitsgroep CO 

Mieke van den Munckhof 
V erslag fase 1 

Ook op drukke dagen zijn er pieken. Er wordt aangenomen dater op de drukste tijden 1,5 keer zoveel 
mensen anwezig zullen zijn dan gemiddeld. 

Tabel 2 geeft een overzicht over het aantal mensen dat aanwezig is in bepaalde ruimtes op drukke dagen. 
De laatste kolom geeft het aantal mensen op een drukke tijd op een drukke dag. 
De aantallen zijn verkregen met de formule p = t * n I (24 * 60), waarbij t uit de vorige tabel komt en voor 
n de volgende waarden gelden: 
V = vertrekkende passagiers 
A = aankomende passagiers 
0 = overstappende passagiers 
AF = afhalers 
W = wegbrengers 

V A 

publieke hal 150 150 
incheck hal 225 -
emigratie 75 -
wachtruimte 900 -
beveiliging 30 -
vertrekpieren 225 -
aankomstpieren - 150 
immigratie - 75 
bagage teruggave - 300 
douane - 45 
afhalers hal - 75 

20.000 
20.000 
1.000 
3.000 
2.000 

0 
-
-
-
70 
1 
10 
7 
-
-
-
-

AF 
30 
-
-
-
-
-

-
-
-
-
40 

w totaal 
20 350 
- 225 
- 75 
- 970 
- 31 
- 235 
- 157 
- 75 
- 300 
- 45 
- 115 

Tabel 2: aantal mensen aanwezzg per ruzmte op drukke dagen 

3.4.2 Bepalen oppervlakte 

op de drukste tijd 
525 
340 
110 
1500 
45 
350 
240 
110 
450 
70 
170 

Nu de aantallen personen in de verschillende ruimtes bekend zijn, kan gekeken worden hoe groot de 
verschillende ruimtes moeten zijn. 

Publieke hal 

Deze hal is de eerste indruk van het vliegveld. Omdat alle bezoekers hier komen is het ook de meest 
representatieve hal. De hal dient ruim op gezet te worden. Dit wil zeggen dat het de hoogste van alle 
ruimtes dient te worden. Orn deze mime indruk te krijgen, moeten de mensen ook alle ruimte om zich heen 
hebben, ook in drukke tijden. Per persoon is minimaal 10 m2 wenselijk. De oppervlakte van de hal dient 
dus minimaal 10 * 575 = 5750 m2 te zijn, maar liever 6000 m2 of7000 m2

. 

lncheck hal 

Op een drukke dag checken 20.000 mensen in. Er wordt aangenomen dat de gemiddelde tijd om in te 
checken 2 minuten per persoon is. Als alle balies constant in gebruik zouden zijn, zouden er 
20.000 * 2 I (24 * 60) = 46 balies nodig zijn. Er wordt aangenomen dater gemiddeld 75% van de balies in 
gebruik zijn, zodat er 46 / 0,75 = 62 balies nodig zijn. 

De breedte van een balie is zo 'n vier meter. De benodigde lengte voor de functies van een balie, inclusief 
benodigdheden achter de balie en en rij wachtende mensen, bedraagt ongeveer tien meter. V oor de balies is 
dus een ruimte vereist van 62*4* 10 = 2480 m2

• Daarbij komt alle verkeersruimte die nodig is om de hal 
overzichtelijk te houden. De netto oppervlakte dient nog minimaal met een factor twee vermenigvuldigd te 
worden. Daarmee komt de bruto oppervlakte van de ha! terecht op 5000 tot 6000 m2

. 
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Emigratie en immigratie 

Hier zitten een aantal beambten achter balies de paspoorten en visa te controleren. Als er per persoon 
gemiddeld een minuut nodig is om gecontroleerd te worden, zijn er 20.000 * 1 / (24 * 36) = 23 balies 
nodig. Ook hier kan aangenomen worden dat niet alle balies constant bezet zijn, zodat er zo'n 30 balies 
nodig zullen zijn. Dit geldt dus zowel voor emigratie als voor immigratie. 
Per balie is inclusiefwerkplek voor de beambte, kantoorruimte, wachtruimte en alle verkeersruimte 30 m2 

nodig. Voor zowel de emigratie als immigratie geldt dus dat er 30 * 30 = 900 m2 nodig is. 

Wachtruimte 

Op een gemiddeld tijdstip op een drukke <lag zullen hier 1.000 mensen aanwezig zijn. Er hoeft hier niet bij 
alle functies rekening gehouden te worden met het drukste tijdstip op de drukste dag. Alsop zo'n moment 
het bioscoopzaaltje al vol zit, is dit geen oponthoud. De 500 extra mensen zullen bijvoorbeeld gaan tax free 
winkelen of gewoon wat rondlopen. Aangenomen wordt dat de mensen als volgt zijn verdeeld over de 
voorzieningen (tabel 3): 

voorziening aantal op drukke extra aantal op drukke totaal aantal om rekening mee te 
dag tijd houden 

tax free winkelen 400 150 550 
tentoonstelling 50 50 
bars met tafels 100 125 225 
restaurants 100 25 125 
bioscoop 100 100 
spellen 50 50 
rondlopen 200 200 400 
totaal 1000 500 1500 
Tabel 3: verdeling mensen over voorzieningen 

Alles bij elkaar zijn er voor de functies per persoon het volgende aantal m2 nodig (tabel 4). Hierbij zijn 
bijvoorbeeld verkeersruimte en opslagruimte meegnenomen: 

voorziening 1 (mL) 2 3 (mL) 

tax free winkelen 4 2 8 
tentoonstelling 10 1.5 15 
bars met tafels 2 2 4 
restaurants 3 3 9 
bioscoop 1 2 2 
spellen 8 1.5 12 
rondlopen 10 1 10 
Tabet 4: benod1gde aantal m~ per persoon per ruzmte 

1 publieke ruimte 
2 vermenigvuldigingsfactor voor bijvoorbeeld opslag en personeelsruimte 
3 totaal benodigde ruimte per bezoeker 
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De benodigde ruimte op het drukste tijdstip op de drukste <lag is dus als volgt (tabel 5): 

voorziening aantal ruimte per mL 

mensen bezoeker (m2
) 

tax free winkelen 550 5 2750 
tentoonstelling 50 10 500 
bars met tafels 225 4 900 
restaurants 125 8 1000 
bioscoop 100 2 200 
spellen 50 5 250 
rondlopen 400 10 4000 
totaal 1500 9600 
Tabet 5: benodzgd aantal m- per voorzzenzng 

De wachtruimte heeft dus een oppervlakte nodig van 9600 m2
. Daarbij komt de algemene verkeersruimte. 

De wachtruimte dient namelijk te allen tijde voor alle passagiers overzichtelijk te blijven. De totale 
benodigde oppervlakte is dus 10.000 m2

. 

Beveiliging 

Als het per persoon gemiddeld een halve minuut duurt om gecontroleerd te warden, zijn er 20.000 * 0,5 / 
(24 * 60) = 12 banden nodig. Dit is weer een minimum aantal, 16 of 20 banden voor drukke tijden zou 
beter zijn. Dit is het totaal aantal banden die bij de ingangen naar de gates zijn. 
Per band is inclusief de werkplek voor de beambte en alle verkeersruimte ongeveer 10 m2 nodig. De totale 
oppervlakte is dus 20 * 10 = 200 m2

• 

Bagage teruggave 

Het aantal bagagebanden kan als volgt warden berekend: Er komen per <lag 20.000 passagiers aan, met een 
gemiddelde van 150 passagiers per vliegtuig. Er komen dus 20.000 / 150 = 135 vliegtuigen aan. Per 
vliegtuig is er een halfuur tot een uur een bagageband nodig. Dit betekent 135 * 0,5 /24 tot 135 / 24, dus 3 
tot 6 banden. 6 banden is voldoende. De ruimte tussen de banden dient 10 - 15 meter te zijn om mensen 
elkaar niet in de weg te laten !open. Ook moet er plaats zijn voor bagagewagentjes, die in de buurt van de 
lopende banden staan. 

De totale ruimte benodigd voor bagage teruggave is per band : 
5*25 = 125 m2 voor de band zelf, 
15 *25 = 375 m2 rondom de band en 
50 m2 voor bagage wagentjes. 
Dit is dus in totaal 6 * (125 + 375 + 50) = 3300 m 1

. Hierbij komt nog de verkeersruimte tussen de banden. 
Het totaal wordt dan ongeveer 4.000 m1

. 

Douane 

Het duurt ongeveer 15 seconden per persoon om de groene zone te passeren. Per <lag zullen 18.000 van de 
20.000 passagiers <lit doen. Er zijn dus 18.000 * 0,25 / (24 * 60) = 6 doorgangen nodig. Orn het een beetje 
soepel te laten verlopen liever 10. 

De rode zone passeren duurt wat !anger, gemiddeld drie minuten. Hiervoor zijn dus 2000 * 3 / (24 * 60) = 7 
doorgangen nodig. Voor de soepele doorstroming zijn 10 doorgangen wenselijk. 

Een doorgang inclusiefwerkplek beambte en alle verkeersruimte heeft een oppervlakte van 30 m2
• De 

totale oppervlakte is dus (10 + 10) * 30 m1 = 600 m1
. 
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Afbalershal 

Er zijn op de drukste tijden 170 personen aanwezig die als volgt hun tijd besteden (tabet 6): 

aantal m,per 
personen persoon 

wachten 50 5 
kiosk en bars 30 6 
telefoon en toilet 10 3 
rondlopen 80 10 

totaal 170 
Tabet 6: benodigde ruimte in de afhalershal 

Personeel luchtvaartmaatschappijen 

Een kluster bestaat uit de volgende ruimtes (tabet 7): 

ruimte (mL) 

keuken 100 
kleedruimte, toiletten en douches 75 
ontspanning 75 
kantoorruimte 50 

totaal 300 
Tabet 7: ruzmtes m een kluster 

totaal benodigde 
ruimte 
250 
180 
30 
800 

1260 ffi
4 

Er zijn 25 van deze clusters, namelijk 20 voor luchtvaartmaatschappijen die dit voor vast in gebruik hebben 
en 5 wisselende. 25 * 300 m2 = 7500 m2 

Personeel luchthaven 

Voor 41.000 passagiers per dag zal ongeveer 1.000 man/vrouw personeel nodig zijn. Zij hebben behoefte 
aan de volgende ruimtes (tabet 8): 

aantal mL per persoon ruimte (mL) 

kleedruimtes 100 4 400 
douches 50 2 100 
toiletten 50 2 100 
kantoren 100 12 1200 
kantine 800 2 1600 
totaal 3400 
Tabet 8: ruimtes voor personeet 

Bagage afbandeling 

V oor de toevoer naar de zes bagage banden in de aankomsthal zijn zes stellages nodig met allemaal een 
oppervlakte van ongeveer 500 m2

, inclusiefalle benodigde voorzieningen, zoals verkeersruimte voor 
wagentjes en personeel en ruimte voor een kleine opslag. De ruimte die nodig is om de bagage die uit de 
incheckhal komt naar de juiste vliegtuigen te krijgen, is ongeveer even groat. De totale oppervlakte dient 
dus twee maal 3000 m2 te zijn, dus 6000 m2

. 
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De geschatte ruimte die nodig is voor magazijnen en opslag is 10.000 m2
. Zo is er zeker voldoende ruimte 

voor de luchthaven zelf en is er ook nog een ruime hoeveelheid magazijn om te kunnen verhuren aan 
ondememers op de luchthaven. 

Kantoren 

Naast de (kantoor)ruimte die nodig is voor personeel van de luchthaven en van de verschillende 
maatschappijen kan er ruimte aanwezig zijn om te verhuren aan inversteerders. De oppervlakte hiervoor 
mag oplopen tot 10.000 tot 15.000 m2

. Zodra het meer zou worden, gaat het geheel meer op een bedrijven 
centrum dan op een luchthaven lijken en dat was niet de bedoeling. 

Techniek 

Hiervoor \Vordt in totaal 5.000 m2 gereserveerd. 
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Samenvatting ruimtes 

functie opp. bijzonderheden 
publieke hal 7000 ffiL voor het visitekaartje van de luchthaven 
incheck hal 6000 m" 60 balies en alle verkeersruimte 
emigratie 900mL 30 balies inclusief personeels- en wachtruimte 
wachtruimte 10.000 mL wachtruimte met zeer uitgebreide voorzieningen 
beveiliging 200 m" 20 controle banden 
immigratie 900 mL 30 balies inclusief personeels- en wachtruimte 
bagage teruggave 4.000 m" 6 bagagebanden en alle verkeersruimte 
douane 600mL 10 doorgangen groene zone en 10 doorgangen rode zone 
afhalers hal 1260 mL wachtruimte met beperkte voorzieningen 
personeel 7500 m" 25 clusters: keuken, kleedruimtes, ontspanning en kantoren 
luchtvaartrnaatsch. 
personeel 3400 mL kleedruimtes, douches, toiletten, kantoren, kantine 
luchthaven 
bagage afhandeling 6000 m" duidelijke scheiding van stromen van en naar de vliegtuigen 
magazijnen 10.000 m" voor eigen gebruik luchthaven en verhuur aan ondememers 
kantoorruimte max voor verhuur aan ondememers 

15.000 m2 

techniek 5.000 mL 

Tabel 9: overzicht oppervlaktes verschillende ruimtes 

Vergelijking met terminal West, Schiphol 

De nieuwste terminal voor schiphol is ontworpen voor 9 miljoen passagiers per jaar. De oppervlaktes van 
de ruimtes zijn als volgt (tabel 10) [8]: 

functie opperv lakte oppervlaktes terminal 
. 2 mm Brasov in m2 

publieke ha! 5.500 7.000 
incheck ha! 5.500 6.200 
paspoort controle 2.000 1.800 
wachtruimtes 17.500 10.000 
bagage afhalen 6.000 4.000 
douane 1.000 600 
afhalershal 3.500 1.300 
bagage afhandeling 10.000 6.000 
magazijnen, techniek, personeelsruimten 31.000 26.000 
kantoren 8.000 max 15.000 

totaal 90.000 78.000 
Tabet 10: vergelijking ruimtes Schzphol West en luchthaven Brasov 

Conclusie 

De aannames voor de oppervlaktes van de verschillende ruimtes blijken redelijk in de buurt te liggen van 
de oppervlaktes van dezelfde ruimtes van de vergelijkbare terminal West op Schiphol. Met het in dit 
hoofdstuk opgestelde programma van eisen wordt daarom verder gewerkt. 
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Hoofdstuk 4: Alternatieven ruimtelijk ontwerp 

Aan de hand van het vooronderzoek in hoofdstuk 3, namelijk het roulatieschema, de oppervlaktes van de 
ruimtes en de genoemde uitgangspunten, zijn vier verschillende ruimtelijke ontwerpen gemaakt. Deze 
zullen met elkaar vergeleken worden op visuele en functionele aspecten. De altematieven die op deze 
gebieden voldoende potentieel blijken te hebben, zullen verder met elkaar vergeleken worden op het gebied 
van constructieve mogelijkheden en uitdagingen. Dit criterium zal de doorslag geven voor de uiteindelijke 
keuze. 

Alternatief A 

\ 

Figuur 27: alternatief A 

De ontwikkeling van dit altematief (figuur 27) begint in de publieke hal. Hier komen alle verschillende 
personen binnen. Het moet hen snel duidelijk worden hoe de stromen lopen en waar zij zelf naar toe 
moeten. Orn de stromen duidelijk te scheiden, liggen de aankomsthal en de vertrekhal tegenover elkaar. 
Orn sneller een duidelijk overzicht te krijgen, is de hal driehoekig gemaakt, zodat de functies links voor en 
rechts voor liggen. Hierdoor liggen beide functies binnen een gezichtsveld (figuur 28). 

;\ 6 

Figuur 28: overzichtelijk beeld bij binnenkomst Figuur 29: keuzemogelijkheid passagiers 

Zowel de aankomst- als vertrekhal zijn rechthoekig, samen met de driehoekige hal ontstaat zo een 
schakeling van volumes volgens een kromme. De symmetrieassen van de drie afzonderlijke ruimtes snijden 
elkaar in het hart van de wachtruimte. Passagiers die ingecheckt hebben kunnen kiezen of ze meteen naar 
de gates willen of eerst naar dit ronde deel gaan (figuur 29), waar ze tax-free kunnen winkelen, iets kunnen 
eten en vooral een mooi panoramisch uitzicht hebben op de vliegtuigen en wijde omgeving. 
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Tussen deze twee losse gebouwen zijn de pieren (figuur 30). Nabij de gebouwen volgen zij de kromming 
van het hoofdgebouw, iets verder weg warden ze geleidelijk rechter om de passagiers zo snel mogelijk bij 
hun vliegtuig te laten komen. 

vl 

( 

Figuur 30: layout vliegveld 

Bagageafhandeling en magazijnen zullen op de onderste verdieping in het hoofdgebouw hun plaats vinden, 
ruimtes voor het personeel van de luchthaven bevinden zich in het ronde gebouw. Hier hebben zij het 
mooiste uitzicht en daardoor de meest inspirerende werkomgeving. De kantoren zullen aan de gevel liggen, 
meer in de kem komen ruimtes als een kantine, trappenhuizen, constructie en techniek. 
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Alternatief B. 

Figuur 31: alternatief B 

De twee hoofdruimtes zijn de publieke hal en de wachtruimte (jiguur 31). Hun ellipsvormige plattegrond 
drukt hun autonomie uit. Langs een mooie curve worden de vertrekkende passagiers vanuit de publieke hal 
door de incheck hal naar de wachtruimte geleid en de aankomende passagiers vanuit de wachtruimte door 
de bagage teruggave hal naar de publieke ha!. Deze twee krommen vormen samen de derde ellips, die de 
twee andere met elkaar verbindt (figuur 32). 

Figuur 32: hoofdrouting alternatief B 

Hoewel het idee mooi is, hebben alle ruimtes binnen de middelste verbindende ellips een vorm die zeer 
moeilijk in te delen is. De tussenruimtes die onstaan bij de vorming van de incheck hal en de bagage 
teruggave hal zijn onlogische vormen, die niet meer op efficiente wijze te gebruiken zijn. 

Een antler probleem is dat ook de pieren moeilijk zijn in te passen in dit ontwerp. Ze zijn duidelijk niet 
vanaf het begin meegenomen en zullen er nu ergens "aangeplakt" moeten worden. 
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Figuur 33: alternatief C 

Figuur 35: ruimtes als plateaus 

Mieke van den Munckhof 
V erslag fase 1 

Figuur 34: layout alternatief C 

'~ 
~- _'._ . : 

Figuur 3 6: overkoepelend dak 

Altematief C (jiguren 33 en 34) bestaat in hoofdzaak uit twee gekromde, elkaar overlappende daken die 
plateaus overkappen. Op de verschillende plateaus zullen de verschillende activiteiten zoals binnenkomen, 
inchecken, paspoort controle, wachten, bagage afhalen, de douane passeren en dergelijke plaatsvinden 
(jiguur 35). De twee daken, een boven het aankomst gedeelte en de antler boven het vertrekgedeelte, 
beschermen de plateaus tegen het weer en vormen het verbindende element dat de verschillende plateaus 
tot een geheel maakt (jiguur 36). 

Het is een uitdaging om de verschillende, zwevende plateaus zo te positioneren dat de ruimte er spannend 
maar toch overzichtelijk en niet rommelig uitziet. De essentie van dit altematief is dat de plateaus 
willekeurige plekken hebben in de door de daken gecreerde ruimte zodat de 'plattegrond' en routings 
volledig vrij ontworpen kunnen worden. De routes in dit altemtief zullen echter nooit optimaal zijn, omdat 
de plateaus op enige afstand van elkaar moeten liggen. Deze afstanden worden overbrugd door 
loopbruggen, trappen, liften en roltrappen, die een extra dimensie aan de ruimte zullen toevoegen. De 
pieren kunnen dwars door de ruimtes en de glazen gevel heenprikken, waarmee ze het beeld bevestigen en 
completeren. 

De positionering van de plateaus moet nog ontworpen worden. Wat we! duidelijk is, is dat de publieke hal 
onder de overlap van de daken zal zweven en dat het vertrekgedeelte hoger wordt, om vertrekkende 
passagiers onbewust voor deze rich ting te la ten kiezen. Aankomende passagiers komen toch wel vanzelf in 
de publieke hal aan. De pieren zullen het vertrekgedeelte ergens in het midden doorkruisen. Zo kunnen 
passagiers die niet naar de wachtruimte, achterin het vertrekgedeelte, willen, zo snel mogelijk hun vliegtuig 
bereiken. 
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Altematief D (jiguur 37) bestaat uit een eenvoudige rechthoekige hoofdvorm (jiguur 38). In de publieke hal 
is de doorgang naar de vertrekhal dat deel dat door zijn hoogte en breedte de meeste aandacht trekt. Na het 
inchecken en het achterlaten van hun bagage stijgen de vertrekkende passagiers een nivo, waar ze meteen 
de ingang tot de pieren kunnen zien. Ze kunnen er echter ook voor kiezen af te slaan naar de wachtruimte, 
die de hele oppervlakte van de twee verdieping, met uitzondering van de vide boven de publieke hal, 
beslaat. Doordat niet alle functies op de begane grond even belangrijk zijn en dus ook niet even hoog, zal 
ook de wachtruimte ingedeeld kunnen worden in ruimtes die van hoogte verschillen en met trapjes bereikt 
kunnen worden. Het hoogste en laagste nivo zal enkele meters verschillen, wat een levendige indruk zal 
wekken. 

Figuur 3 7: alternatief D Figuur 38: hoofdrouting alternatief D 
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V ergelij king 

Altematief A Altematief B 
functio- Dit altematief is Hoewel het idee er 
naliteit ontworpen met het goed uitzag, is zelfs 

roulatie schema als de beste 
basis, waardoor de plattegrond 
plattegond rommelig, 
eenvoudig en onoverzichtelijk en 
logisch is gebleven. inefficient. 

vormgevmg Van buiten ziet het Van buiten ziet het 
gebouw er gebouw er mooi 
evenwichtig en uit, van binnen is 
degelijk uit, van de logica echter ver 
binnen is het te zoeken. Doordat 
logisch en de ruimtes zo 
functioneel. De rommelig zijn, 
wachtruimte geeft verliezen ze 
een mooi volledig de waarde 
panoramisch die ze van buitenaf 
uitzicht op de lijken te hebben. 
vliegtuigen en de 
wijde omgeving. 

Tabet I I: vergelijking alternatieven A, B, C en D 

Altematief C 
Hoewel er geen 
optimale 
'plattegrond' 
bereikt kan worden 
door de 
onvermijdelijke 
afstand tussen de 
plateaus, geeft de 
vrije indeling 
genoeg 
mogelijkheden 
voor een goed 
functionerend 
geheel. 
De ruimtelijke 
beweeglijkheid van 
de zwevende 
plateaus in de door 
het zwevende dak 
gecreeerde ruimte 
kan bij een goede 
uitwerking een 
sentationeel effect 
hebben. Dat de 
pieren dwars door 
deze ruimte heen 
steken vergroot het 
effect alleen maar. 

Mieke van den Munckhof 
V erslag fase 1 

Altematief D 
Alle functies 
worden in een 
rechthoek gepropt. 
Ze passen, maar 
daar is dan ook 
alles mee gezegd. 

Het ontwerp is niet 
erg interessant. Het 
is een doos waar 
ruimtes ingepast 
worden. Alleen de 
wachtruimte zal er 
waarschijnlijk 
levendig uitzien, de 
rest niet. 
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Conclusie 

Uit de in bovenstaande tabel aangegeven overwegingen kan eenvoudig de conclusie getrokken worden dat 
de altematieven B en D af moeten vallen. Het zijn beide ontwerpen zonder een goed basisidee. Daardoor 
wordt de globale uitwerking al oninteressant. 

Altematieven A en C blijven over. 

figuur 39: alternatief A 

Het goede basisidee van altematief A (figuur 39) is bet duidelijke roulatiescbema. Hierdoor is de 
plattegrond eenvoudig en overzicbtelijk. Daarbij komt dat de wacbtruimte bet potentieel beeft van een 
luxueuze verblijfsruimte. Al met al ziet het gebouw er degelijk uit, wat een van de uitgangspunten was voor 
een lucbtbaven in Roemenie. 

Figuur 40: alternatief C 

Het positieve van altematief C (figuur 40) zit 'm vooral in bet sensationele, beweeglijke ruimtelijke effect. 
Het gebouw zal bij alle gebruikers bet gevoel van speelsbeid opwekken, door de niet triviale vormen en 
werking van de vormen op elkaar. 

Orn een weloverwogen keuze te kunnen maken tussen de altematieven A en C, zal in bet volgende 
boofdstuk voor beide gebouwen een aantal verscbillende constructies met elkaar vergeleken worden. Op 
basis van deze vergelijking zal een keuze gemaakt worden uit de twee resterende altematieven. 
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Hoofdstuk 5: Vergelijking twee alternatieven op basis van 
constructieve mogelij kheden 

Het doel van het onderzoeken van verschillende constructieprincipes is om meer inzicht te verkrijgen in de 
mogelijkheden voor uitdagende maar toch efficiente constructies voor de twee varianten. De zeer globale 
berekeningen die gebruikt worden om inzicht te verkrijgen, zullen verder niet worden gebruikt als 
berekeningen voor het uiteindelijk ontwerp, daarvoor zijn ze veel te globaal. Het enige doel is te kunnen 
kiezen tussen de twee altematieven op basis van constructieve gegevens. 

Zowel altematief A als C is onder te verdelen in twee hoofdconstructies. Bij A zijn dat de constructie van 
het gekromde gebouw en de constructie van het ronde gebouw. Bij altematief C zijn dat het golvend dak en 
de constructies van de plateaus. V oor deze vier constructies worden verschillende principes met elkaar 
vergeleken. De belastingen die daarbij aangehouden worden, worden als eerste bepaald. 

5.1 Belastingen 

permanente belasting 

Het eigen gewicht voor verschillende constructietypes is als volgt: 

lichte draagconstructies 
"conventionele" staal constructies 
tussenvormen 

qeigen gewicht = 0,5 kN/m
2

, 

qeigengewicht = 1,0 kN/m2
, 

qeigengewicht = 0,75 kN/m2
. 

Deze aannamen zijn een veilige benadering. Bij al deze belastingen moet nog wel een bijdrage van 
afwerking worden opgeteld, de belastingen worden daarom als grove benadering met 2 vermenigvuldigd. 

lichte draagconstructies 
conventionele staal constructies 
combinaties 

V eranderlijke be lasting 

qpennanent= 1,0 kN/m2
, 

qpennanent = 2,0 kN/m2
, 

qpennanent = 1,5 kN/m2 
• 

Sneeuwbelasting wordt aangenomen als maatgevende veranderlijke belasting. Deze is in Roemenie 
namelijk wel drie maal zo groot als in Nederland. Dit zal voor andere belastingen niet gelden. Volgens de 
Roemeense norm STAS 10101/21-92 [2] wordt de sneeuwbelasting als volgt berekend: 

p sneeuwbelasting in kN/m2
. De veiligheidsfactor is nog niet meegenomen. 

c2 ; coefficient voor de vorm van het dak en dus de invloed van sneeuwophoping 
Ce coefficient voor de invloed van wind die sneeuw van het dak blaast. 
g~ is de karakteristieke sneeuwbelasting, afhankelijk van locatie in Roemenie, hoogte en 

referentietijd 

V oor c2 ; geldt voor de verschillende dakvormen: 
-Als de helling van een (dee! van het) dak niet groter is dan 30°, geldt c2; = 1,0. 
- Ter plaatste waar de helling wel groter is, geldt c2 ; = (60-a)/30. 
- Naast een verhoging van het dak zal sneeuw zich op gaan hopen. Hier is c2 ; plaatselijk 2,5. Over een 
afstand van 2 maal de verhoging verloopt c2 ; weer lineair afnaar 1,0. 

Ce is 0,8 in normale omstandigheden 
Ce is 0,6 bij veel harde wind ofuitgestrekte omgeving 
Ce is 1, 0 in een zeer beschutte omgeving 
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Hoewel het vliegveld in een zeer open gebied hgt waar de wind vrij spel heeft, is het dak zo groot dat de 
sneeuw niet zomaar van het dak gewaaid zal worden. Hoewel Ce officieel 0,6 is, wordt hier toch een Ce van 
0,8 aangehouden. 

Gegeven een referentie periode van 50 jaar en dat Brasov in de Roemeense 'sneeuwzonc' B ligt, geldt dat 
g2 is 2,0 kN/m2

. 

p = Cz/Ce *g2 .= c2 /0,8*2,0 = 1,6*Czj 

De totale belasting op de verschillende daken met verschillende constructie typen is weergegeven in tabel 
12. 

qd = Yp * qpennanent + Yveranderlijk * qveranderlijk = 1,2 * qpennanent + 1,5 * qveranderlijk 

qpennanent Czi qveranderlijk qd 
(kN/m2

) (kN/m2
) (kN/m2

) 

A. hoofdgebouw, tuiconstructie 1 C 1,0 1 L A '"I 
1,J 1,u ... ,"-

A. hoofdgebouw, 3d vakwerk 2,0 1,0 1,6 4,8 
A. wachtruimte, radialen 2,0 1,0 1,6 4,8 
A. wachtruimte, Geiger dome 1,0 1,0 1,6 3,6 
B. dak, voorgespannen in korte richting 1,0 1,1 1,8 3,9 
B. dak, 3d vakwerk 2,0 1,1 1,8 5,1 
Tabet 12: belastmg op verschzllende daken. 

Omdat de belasting voor aardbevingen niet eenduidig of eenvoudig vast te stellen is, is deze voorlopig niet 
meegenomen. Zie voor meer informatie bijlage A. 
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5.2 Alternatieven 

In deze paragraaf staan voor de verschillende te vergelijken gebouwdelen mogelijke constructieprincipes. 
Aan de hand van onderstaande constructieve mogelijkheden voor de twee ruimtelijke altematieven voor de 
terminal zal een van de twee altematieven uitgekozen worden. 

5.2.1 Alternatief A: bet hoofdgebouw 

I 
j 

Figuur 41: het hoofdgebouw van alternatief A 

De hieronder beschreven constructies voor het hoofdgebouw (jiguur 41) zijn constructies als tui
constructies, bogen, een piramide op het driehoekige deel en een 3d-vakwerk. Hoewel deze constructies 
beschouwd zijn in de keuze tussen de altematieven, is later ook gekeken naar een 'gewone' overspanning 
met vakwerkliggers en eventueel gewoon een aantal kolommen. Als <lit niet zou voldoen, zou een van de 
overige constructies wellicht een oplossing kunnen zijn. 

tuiconstructie 

Figuur 42: tuiconstructie 

Door tuien gedragen liggers overspannen de aankomsthal, de publieke hal en de vertrekhal (jiguur 42). 
De middelste kolommen (A) warden links en rechts door tuien belast, waardoor het horizontale evenwicht 
van de top al redelijk onder controle is. De buitenste kolommen (B) worden alleen aan de gebouwzijde 
door tuien belast. Tuien die naar de fundering worden afgespannen (C) moeten voor compensatie van de 
horizontale kracht uit de daktuien zorgen. 

Stel de tuiliggers liggen 12,5 meter hart op hart en de tuien warden om de 10 meter aangebracht. Dan 
draagt een tui 12,5 * 10 m2 * 4,2 kN/m2 = 525 kN. Dit is de verticale component. 
De grootste tuikracht zit in de minst steile tui en is bijvoorbeeld 525 kN * tan 60 = 909 kN. 
Dan is de oppervlakte van de kabel 909.000 N / (1000 N / mm2

) = 909 mm2
, dus een kabel met een 

diameter van 35 mm, als de kabel massief zou zijn. 

Doordat de tuien links en rechts van de middelste kolommen (A) niet 180 graden tegenover elkaar staan, 
zal er een kleine horizontale resultante overblijven die een moment in de kolommen (A) teweeg zal 
brengen. Dit moment kan echter we! door de kolommen zelf warden opgenomen. 
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Figuur 43: boogconstructie 

De drie zijden van de driehoek en de lange gevels van de rechthoekige hallen kunnen worden uitgevoerd 
als bogen (figuur 43). Tussen deze bogen kan dan een doek opgespannen worden. Eventueel kunnen de 
bogen nog met kabels naar de fundering worden afgespannen om te voorkomen dat ze naar elkaar 
toebuigen door het gewicht van het doek en de belasting daarop. 

Een boogconstructie past echter beter bij een gebouw waar geen kolommen mogen staan, bijvoorbeeld een 
hangar. Bij een terminal gebouw zijn enkele dragende elementen in de ruimte niet storend, zodat er niet 
zoveel moeite gedaan hoeft te worden om de ruimte helemaal kolomvrij te houden. Dit altematiefvalt 
daardoor af. 

Piramide 

Figuur 44: piramide op de publieke hal 

De driehoekige hal kan door een piramide overspannen worden (figuur 44). De bovenste ribben (A) worden 
belast op druk en buiging, maar worden door gordingen (B) gesteund tegen knik. De onderste ribben (C) 
maken evenwicht met de spatkrachten en krijgen dus trek. De twee rechthoekige hallen kunnen eenvoudig 
met hoofdliggers en gordingen of door een ruimtelijk vakwerk overspannen worden. 

Het onlogische van deze gedachte is dat als de rechthoekige hallen met vakwerkliggers overspannen 
kunnen worden, dat dit bij de driehoekige hal dan ook geen enkel probleem zou zijn. Er wordt dus een 
oplossing gezocht zonder dat er een probleem is. 

Ruimtelijk vakwerk. 

De twee rechthoekige vormen kunnen door een vakwerk met een rechthoekig grid overspannen worden. Bij 
de driehoek ligt het iets gecompliceerder. Een driehoekig grid is mogelijk. Door het maken van pyramides 
en de toppen daarvan met elkaar te verbinden, ontstaaat een structuur met zeshoeken. 

Er zijn twee mogelijkheden, namelijk 
- twee verschillende structuren voor de verschillende hallen 
- Er zou ook gezocht kunnen worden naar een systeem dat toepasbaar is bij beide gebouwvormen 

De eerste mogelijkheid is de beste. Het zou veel extra moeite en kosten met zich meebrengen om een 
uniform systeem te bedenken, terwijl de voordelen minimaal zijn. Ten eerste zal het zeer weinig bezoekers 
opvallen en dan ook nog eens storen dat de systemen boven de verschillende hallen niet overeenkomen. 
Bovendien zouden alle voordelen verdwijnen wanneer men zou besluiten een plafond onder het vakwerk te 
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hangen. Een vakwerk voorzien van alle leidingen voor airco en electriciteit is geen mooier uitzicht dan een 
goed ontworpen en uitvoerd plafond. 

Met de volgende globale berekening wordt een idee gekregen van de dimensies van een vakwerk 

q = 4,8 kN/m2
. Aangenomen wordt dat in de lange richting (a) 2

/ 5 van de belasting wordt afgedragen en in 
de korte rich ting (b) 3 

/ 5 van de be lasting. 

M = 2
/ * 1

/ * q * 12 = 2
/ * 1

/ * (2
/ * 4 8) * 1002 = 1600 kNm/m max,a 3 8 3 8 5 , 

De aannames van 2/ 5 en 3
/ 5 kloppen dus redelijk, omdat de momenten in beide richtingen ongeveer gelijk 

zijn. 

stel hvakwerk = 3 m ⇒ Fmax = 1600 I 3 = 533 kN/m 
stel het grid is 4 * 4 meter ⇒ F max. staar = 533 * 4 = 2133 kN 
Voor trekstaven betekent dit A= F / 355 = 6000 mm2

, bijvoorbeeld HEA 240. 
Voor drukstaven betekent dit A= 1,2 * F / 355 = 7211 mm2

, bijvoorbeeld HEA 280. 

Aan het ruimtelijk vakwerk moet uiteraard nog veel aandacht besteed worden, bovenstaande globale 
berekening geeft alleen een idee van de dimensies. 

5.2.2 Ronde gebouw 

Geiger dome 

Figuur 45: Geiger dome 

I 

J 

Figuur 46: spanten in een Geiger dome 

Een Geiger dome (figuur 45) [9] is een lichte draagconstructie en wel van het type tensigrity. Tensigrity is 
een combinatie van de woorden tension and integrity. Dit betekent dat in de hele constructie geen buiging 
voorkomt. Het bestaat namelijk uit eilanden van druk, verbonden door trekelementen. Geiger heeft met dit 
principe een koepel ontworpen. Rondom bevindt zich een drukring (A), vaak vervaardigd uit beton. De 
ruimte wordt overspannen door radiale spanten (figuur 46), die ringsgewijs met elkaar vebonden zijn. Alle 
verticale elmenten zijn drukelementen. V66r de uitvoering hangt de hele constructie los aan deze ring (B). 
De uitvoering begint bij de buitenste ring (C).De eerste radiale kabels warden aangetrokken, waardoor de 
buitenste ring overeind komt. Aan de kabel wordt getrokken tot de buitenste trekhoepel onder spanning 
staat. Dan wordt de kabel vastgezet aan de drukring en volgt het overeind trekken van de volgende ring 
(D). 

De Geiger dome is een constructie die zich absoluut niet lineair gedraagt. De uitgangspositie voor het 
bepalen van de constructie is vaak de permanente belasting plus sneeuwbelasting. Voor alle andere 
belastingcombinaties moet het gedrag van de constructie bepaald worden aan de hand van stap voor stap de 
belasting of de vorm van de constructie veranderen. Lichte draagconstructies hebben namelijk een ideale 
vorm, maar we! maar voor exact een belastingcombinatie. Geiger domes van 100 en 200 meter doorsnede 
zijn in het verleden ontworpen en gebouwd. 
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Centrale kolom met radiale vakwerken 

-- - ----

Figuur 47: centrale kolom met vakwerken 

De cirkel wordt overspannen door vakwerken die allen uitkragen vanaf een centrale kolom (figuur 47). 
Doordat er geen kolommen in de gevel komen, lijkt het dak naar buiten weg te zweven, ook mede door de 
steeds lager wordende hoogte, mogelijk door afname van het moment naar buiten. De centrale kolom zal 
goed gefundeerd worden en bovendien worden gesteund door de vloeren van de eerste en tweede 
verdieping. 

A"" 6500 m2
• 

0"" 300m 
n * b = 300 
n is het aantal radiale vakwerken. 

qmax = b * qd 
Mmax = 0,5 * 50 ill* q max * 2

/3 * 50 = 833 * b * qd, 
Fmax = Mmax / h = 833 * b * qd / h 

Nkolom is A *q = 6500 m2 * 4,8 kN/m2 = 31200 kN. 
Wanneer betonkwaliteit B45 gebruikt wordt en biJ de aanname dat mbuc = 2, geldt dat 
A= 2 * 31.200.000 NI 45N!mm2 = 1386666 mm = 1,4 m2

. Dit is acceptabel. 

Berekening om een idee van de dimensies van de liggers te krijgen: 

Stelb= 7,5 m (n = 40) ⇒ Mmax = 833 * 7,5 * 4,8 = 29.988 kNm. 
Stel h = 8 m ⇒ Fmax = 29.988 kNm /Sm= 3750 kN 
A= 3.750.000 NI 355 N/mm2 = 10560 mm2

. Zonder rekening te houden met knik, betekent <lit dat een 
profielmaat van HEA 300 zou voldoen. 

Het is wellicht een goed idee om de centrale kolom, die toch al fors is, zodanig te vergroten dat deze als 
verkeerstoren gebruikt kan worden (figuur 48). Op deze manier wordt het altematief constructief gezien 
een stuk interessanter, visueel een stuk expressiever en functioneel gezien meer realistisch. 

Figuur 48: uitbreiding centrale kolom tot verkeerstoren 
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2 voorgespannen zadeldaken aan elkaar. 

Figuur 49: dubbel gekrornd, voorgespannen dak 
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Dit is een driedimensionale lichte draagconstructie (figuur 49). De kromming die al in het dak zat, wordt in 
de gevels vergroot, zodat er ook in de breedterichting een kromming ontstaat. Hierdoor is het dak op in elke 
doorsnede, behalve in de midden - breedte - doorsnede dubbel gekromd. Door al deze krommingen met 
kabels of een doek voor te spannen, ontstaat de lichte draagconstructie. De reactiekachten op de gevel 
zullen echter niet licht zijn. De kromming die al in de gevel zat kan echter als kettinglijn worden gebruikt. 
Dan nog zullen er overdreven grote krachten overblijven. 

dak en kabelspanten geintegreerd 

Figuur 5 0: kabelspant geintegreerd in dakvorm 

In de golf in het dak kunnen twee kabelspanten geplaatst worden met verticale drukelementen. Het dak 
loopt dan over het eerste spant heen en onder het tweede spant door (figuur 50). Gordingen worden ter 
plaatse van de drukelementen aangebracht en worden op trek belast vanwege de gebogen vorm van alle 
spanten. de reactiekrachten op het eind van de spanten worden met kabels opgevangen en naar de fundering 
afgespannen. Dit doet echter wel afbreuk aan het visuele beeld van het gebouw. 
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kabelspanten in de korte richting 

Figuur 51: kabelspanten in korte richting van het gebouw 

Omdat de korte richting aanzienlijk korter is dan de lange richting, zou het misschien een goed idee zijn om 
de lichte draagconstructie alleen in de korte richting te laten !open (figuur 5 /). Het effect ten opzichte van 
de driedimensionale constructie zou zijn dat de reactiekrachten veel kleiner zouden worden, terwiji de 
constructie niet veel minder stijf wordt. De vervormingen in de lange richting zijn namelijk zo groot dat het 
effect van het voorspannen nog maar klein zou zijn, maar de krachten groot. 
De kettinglijn in de gevel kan benut worden bij voorspanning in de korte richting. Deze lichte 
draagconstructie is als enige van de drie logisch van aard. Met berekeningen wordt een globaal idee van de 
krachten verkregen. Deze zullen lager zijn dan bij de andere twee varianten. 

Een vereenvoudigd rekenmodel (figuur 52) is het volgende [9]: 
Er wordt aangenomen dat alleen de draagkabel draagt en dat de andere kabel slechts zorgt voor de stijfheid. 
De zeeg van de kabel is als vuistregel 1

/ 10 tot 1
/ 20 van de lengte. 

De horizontale en verticale reacties en de maximale kabelkrachten worden berekend. 

,~ '-t'..._ 1'.7 _ ____.:i!_ \7 ______'.;L_ 'C____V ~,/ 2-'V _ ___2.__\Y 

V 

Figuur 52: schematisering kabelspant 

H = ql2/8f 
V = ql/2, 
Smax = ✓(H2+V2) 

V oor <lit altematief betekent dit: 
lmax = 120 m 
lmin = 100 m 

Stel dat de spanten 10 meter uit elkaar liggen. Alleen het langste spant wordt berekend. 

I= 120 m 
q = 3 9 * 10 = 39 kN/m 
f= 11:0 tot 1

/ 20 of 120 m'= 6 tot 12 meter, stel f= 10 m 
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H = qi2 / Sf= 39 * 1202 I 8 * 10 = 7020 kN. 
V = ql/ 2 = 39 * 120 / 2 = 2340 kN 
Smax = ✓{H2 + V2

) = 7400 

V kan eenvoudig door de kolommen worden opgenomen 
H kan worden opgenomen door de kettinglijn die in de vorm van de gevel zit (jiguur 53). 

De kettinglijn in de gevel 

Figuur 53: bovenaanzicht schematisering dak als kabelspant 

1 = 200 
q = Hmax /1101, = 7020 / 10 = 702 kN / m 
f = 10 meter. Dit is al bepaald door de vorm van de plattegrond. 

H = ql2 
/ Sf= 702 *2002 

/ 8 * 10 = 351.000 kN. 
V = ql / 2 = 702 * 200 / 2 = 70200 kN 
Smax = ✓(H2 + V2

) = 357.951 kN 

Smax is ook de reactiekracht aan het eind van de gevel die op de een of andere manier opgenomen moet 
warden. Hiervoar zijn een aantal mogelijkheden: 
1. aftuien naar de fundering: De fundering zou kunnen bestaan uit platen die in de grond worden geschoven 
en die de grond dan meetrekken voor het benodigde tegengewicht. 

2. Een soort A kolom, Maar in een niet gebruikelijke vorm en geintegreerd in de gevel. De drukstaaf is 
onderdeel van een groot betonnen deel in de gevel. Omdat er twee van deze drukbalken zijn, namelijk aan 
beide zijden van de gevel, zouden deze verbonden kunnen warden. De trekstaaf is de gevelkolom op de 
hoek van het gebouw. Deze zal zeer stevig gefundeerd moeten worden. 

Voar beide mogelijkheden geldt dat 358.000 kN veel te groot is. Daarnaast zijn deze forse krachten in strijd 
met de principes en voordelen van een lichte draagconstructie. 

Ruimtelijk vakwerk 
De krachtswerking bij dit dubbelgekromd, niet rechthoekig oppervlak is gecompliceerder dan bij een 
rechthoekige, platte vorm. De vereenvoudigde berekening ziet er als volgt uit. 

q = 5, 1 kN/m2
. 

Stel dat 80% van de belasting door a en 20% door b gedragen wordt. Dan geldt: 

Mmax,a = 2
/3 * 1/s * (0,8 * 5, 1) * 1002 = 3400 kNm/m 

Mmax,b = 2
/3 * 1/s * (0,2 * 5,1) * 2002 = 3400 kNm/m 

Stcl hct grid is 4*4 meter, en heeft een hoogte van 3 meter. 

F per meter= M / h = 3400 / 3 = 1133 kN/m 
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F per staaf = 4 * 1133 = 4533 kN 

Voor trekstaven geldt dus A= F / (355 N / mm2
) = 12770, bijvoorbeeld HEA 340 

Voor drukstaven geldt dus A= 1,2 * F / (355 N / mm2
) = 15324, bijvoorbeeld HEA 400 

Kolommen die de plateaus ondersteunen zouden kunnen worden doorgetrokken naar het dak. Dit zou het 
concept niet verstoren. Dan kan het dak op verschillende plaatsen ondersteund worden. Het vakwerk wordt 
dan kleiner gedimensioneerd, maar ook constructief gezien misschien minder interessant. 

5.3.2 Plateaus 

Ruimtelijk vakwerk 
Dit is een eenvoudig altematiefvoor de plateaus. De verbinding tussen de kolommen en het plateau kan 
een inklemming zijn, zodat er verder geen stabiliteitsverbanden nodig zijn. 

Getuide masten 
Twee of drie koiommen per piateau zouden het desbetreffende plateau met tuien kunnen dragen. Het 
plateau zelf zou dan van gewapend beton kunnen zijn. 

Beton in optimale vorm 
Als het hele plateau met kolommen ter plaatse in beton wordt gestort, zou de vorm ervan constructief 
geoptimaliseerd kunnen warden. Zo zou met boogwerking de momenten geminimaliseerd kunnen worden. 
Het nadeel is dat de constructie dan vrij grof wordt, zodat de plateaus niet meer echt een zwevend effect 
zullen hebben. 

Micado 
Schuine kolommen van staal ofbeton kunnen de plateaus ondersteunen. Hierdoor zou het zwevend effect 
juist versterkt worden. Ook zou het er uitstekend bij passen om enkele kolommen door te laten steken naar 
het dak. 
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5. 4 Vergelijking en conclusie 

alternatief A: functioneel 

hoofdgebouw 
- tuien :dit altematief ziet er wel interessant uit, de krachten zijn niet overdreven groot, maar misschien is 
de oplossing wat geforceerd. 
- ruimtelijk vakwerk: dit is minder efficient en minder interessant dan de tuiconstructie 

ronde gebouw 
- Geiger: Deze variant is zeer interessant en leerzaam om uit te werken. 
- radiale liggers: deze zijn zeer interessant, zeker als de centrale kolom gebruikt wordt als verkeerstoren 

alternatief C: spannende ruimte 

de daken 
- kabelspanten: Het voordeel van de lichte draagconstructie verdwijnt volledig bij de zware fundering. 
Bovendien tasten spanten met een hoogte van 8 meter het dak als uniforme eenheid aan. 
- ruimtelijk vakwerk: Dit is mogelijk, maar niet echt interessant genoeg 

plateaus 
een ruimtelijk vakwerk is een eenvoudige oplossing voor de plateaus. De micadokolommen versterken het 
zwevend effect 

Conclusie 

De conclusies die nu getrokken kunnen worden zijn als volgt: 

- Hoewel altematief C visueel ruimtelijk erg interessant is, zijn de tot nu toe gevonden constructies in strijd 
met hun eigen principes of niet interessant genoeg. Natuurlijk kan er opnieuw naar altematieven worden 
gezocht, maar aangezien er voor altematief A meer mogelijkheden lijken te zijn, al moeten die ook nog 
ontwikkeld worden, zal dit altematief toch definitief als voorlopig ontwerp gekozen worden. 
- Voor het hoofdgebouw moet er eerst gekeken worden naar vakwerken. Als die voldoen kunnen de andere 
geboden mogelijkheden oplossingen zijn. 
- Als aan het ronde gebouw de verkeerstoren wordt toegevoegd, wordt dit gebouw een stuk interessanter. 
De constructie van dit gebouw moet vanwege de nieuwe mogelijkheden en beperkingen wel opnieuw 
bekeken worden. 

Het wordt dus altematief A met toevoeging van de verkeerstoren in het ronde gebouw (figuur 54). In het 
volgende hoofdstuk zal het globale ontwerp op enkele punten verder ontwikkeld worden. 

Figuur 54: gekozen alternatief als voorlopig ontwerp 
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Hoofdstuk 6: Ontwikkeling gekozen variant 

6.1 Verkeerstoren 

De aspecten die onderzocht moeten worden, zijn de benodigde hoogte en oppervlakte voor de werkplekken. 
Algemene literatuur hierover is moeilijk te vinden. Gegevens van andere vliegvelden zijn wel te vinden, in 
de vorm van overzichtfoto's. Daaruit is op te maken dat, gerelateerd aan de grootte van dit vliegveld in 
Brasov, een hoogte van ongeveer 70 meter toereikend zou zijn. 
Orn deze hoogte enigszins te kunnen controleren, zijn tenminste twee criteria, namelijk 
- Belemmeringen: de verkeerstoren dient zo hoog te zijn dat nu en in de toekomst het zicht zeker niet 
belemmerd zal worden 
- Overzichtelijkheid: het uitzicht op de pieren dient 'zeer goed' overzichtelijk en het uitzicht op de 
landingsbanen dient 'goed' overzichtelijk te zijn. 

Aan het eerste criterium wordt vrij gemakkelijk voldaan. De pieren zullen niet zo hoog worden dat ze het 
uitzicht op de vliegtuigen kunnen belemmeren. De landingsbanen mogen niet achter een rij heel hoge 
bomen komen te staan, maar ook dat is geen enkel probleem. 

Orn het tweede criterium te toetsen is vanafhet hoofdgebouw van de TUE vanafvloer 12 (42 m) en vanaf 
vloer 8 (29 meter) gekeken tot welke afstand het overzicht als 'zeer goed' en tot welke afstand bet 
overzicht 'goed' kan worden beoordeeld (figuur 55). Hieruit kwam onderstaande grafiek naar voren. 

t 
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Figuur 55: overzichtelijkheid gerelateerd aan hoogte 

De afstand vanaf de verkeerstoren tot het verste punt van de pieren is 600 meter en tot bet verste punt van 
de landingsbanen 2000 meter. Voor de pieren (zeer goede overzichtelijkheid) zou de toren dus 40 meter 
hoog moeten zijn en voor de landingsbanen (goede overzichtelijkheid) 67 meter. De landingsbanen zijn dus 
maatgevend en de hoogte van 70 meter komt overeen met de gevonden hoogte in vergelijking met andere 
vliegvelden [7]. 

Conclusie: de hoogte van de verkeerstoren wordt 70 meter. 

De benodigde bruikbare oppervlakte is, ook in vergelijking met andere vliegvelden, 1000 m2
. Twee ronde 

verdiepingen met een diameter van 25,2 meter hebben een oppervlakte van elk 500 m2
. 
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Een van de ontwerpeisen aan deze hal was dat alle bezoekers een uitzicht op de vliegtuigen moeten kunnen 
hebben. Orn hieraan te kunnen voldoen stak oorspronkelijk een klein puntje van de hal tussen aankomst- en 
vertrekhal uit, van waaruit uitzicht mogelijk was. Dit puntje was echter te klein om als 'panoramapunt' te 
kunnen dienen. Bovendien is een driehoekige hal niet erg gemakkelijk in te delen. 

Het puntje is vergroot tot een volwaardige kijkwand die ruimschoots aan de aankomsthal en vertrekhal 
voorbij komt. Orn de oppervlakte van de hal niet te vergroten, is de hal in z'n geheel vooruit geschoven, 
zodat aan de ingangszijde van het gebouw de aankomst- en vertrekhal naar voren steken. Ook is de 
ingangszijde van de algemene hal versmald. Een extraatje dat de hal meekrijgt is zicht op de verkeerstoren. 
De kijkwand is zoveel verhoogd dat alle mensen die binnenkomen via de daklijn zicht hebben op de 
schacht van de verkeerstoren. Het geheel ziet er nu als volgt uit (jiguur 56). 

Van naar 

Figuur 5 6: aanpassing van de publieke ha! 

Bij een hoogte van de hal van 60 meter zou de hele verkeertoren vanuit elk punt in de hal te zien zijn. Maar 
een hal van 60 meter is toch wat hoog. Het dak kan ook minder stijl lopen, zodat de verkeerstoren pas 
ergens halverwege de hal in z 'n geheel te zien is door de glazen kijkwand. Door bij elke stramienmaat 1,8 
meter te stijgen, wordt dit bereikt. De hoogte het dak van de hal wordt dan 16 * 1,8 = 28,8 meter. Aan het 
lage eind kan de hal nog 3,6 meter hoog zijn, waardoor de totale hoogte van de hal 3,6 + 28,8 = 32,4 meter 
is en de totale hoogte van het gebouw 7 + 32,4 = 39,5 meter. 

Als compensatie voor het ontnemen van het zicht op de verkeerstoren vanuit de hele hal, zou er plaatselijk 
glas in het dak aanwezig kunnen zijn. Een van de mogelijkheden hiervoor is de volgende (jiguur 57) 

Figuur 5 7: karteldak 

Het nadeel hiervan heeft te maken met het Roemeense klimaat: Bijna de helft van het jaar ligt er sneeuw in 
Brasov. De sneeuw zal zich gaan ophopen in de kartels. De gevolgen hiervan zijn dat ten eerste het zicht 
minder wordt, waardoor het weer nutteloos is, en ten tweede dat de dakbelasting toeneemt. Dit is op zich 
nog niet zo schokkend, maar als je er toch niks aan hebt omdat er sneeuw voor ligt, en dat is een lelijk 
uitzicht, kun je het beter niet doen. 

Een antler altematief voor zicht vanuit de hele hal op de verkeerstoren is het op bepaalde plaatsen 
vervangen van de dakplaten door glas (figuur 58). 
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Het nadeel van weinig zicht, dus geen effect in de winter blijft, maar de belasting wordt niet ook nog eens 
verhoogd. Je krijgt wel het probleem van het schoonhouden. Als dat niet gebeurt, wordt het er eerder 
lelijker dan mooier van. 

Een derde altematief is een paar shed vormen die dan niet over de hele breedte lopen, dus een combinatie 
van bovenstaande mogelijkheden (jiguur 59). Waar de daklichten waren, zijn nu enkele smallere kartels. 

Figuur 59: enkele smalle kartels 

De dakbelasting wordt dan niet veel meer, en het zicht wordt een extra spannend voorproefje. Doordat de 
verkeerstoren niet vanuit elk punt te zien is, wordt men vanzelf verder de hal in gelokt door 
nieuwsgierigheid. 

De eerste mogelijkheid wordt verworpen. Bij de overige twee mogelijkheden veranderen de belastingen 
niet noemenswaardig veel, zodat deze varianten altijd nog ingevoegd kunnen worden. 
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Bijlage A: Aardbevingen 

Als onderdeel van het vooronderzoek is ook begonnen met een literatuurstudie op het gebied van 
aardbevingen. In Brasov was al duidelijk dat de Roemeense normen [ 4] onbruikbaar zijn vanwege de 
ellenlange ingewikkelde handberekeningen waaruit deze normen bestaan. W el is er veel Amerikaanse 
literatuur te vinden. Hieruit [ 1 O] komt de volgende methode voor ontwerpberekingen naar voren. 

V=C,*W 

V de horizontale belasting die boven aan het gebouw aangebracht moet worden 
W het totale permanente gewicht van het gebouw 
C, = Z*I*k*C*s 

Z varieert van O tot 1 en hangt af van de zone op aarde 
I varieert van 1 tot 1,5 en hangt afvan de belangrijkheid van het gebouw 
k varieert van 0,67 tot 1,33 en hangt afvan het stabiliteitssysteem ven het gebouw 
C is maximaal 0,12 en hangt afvan de trillingstijd van het gebouw 
s varieert van 1 tot 1,5 en hangt af van de bodemsoort 

De enige waarden die voor Roemenie met zekerheid vast te stellen zijn, zijn 

I 1,5: een terminal is een openbaar gebouw waar zich veel mensen begeven 
s 1: rotsbodem 

De overige waarden zijn nog onzeker: 

Z De bovengenoemde methode komt uit de Verenigde Staten. In de literatuur zijn geen waarden te 
vinden voor Europese landen. 

k de constructieve opzet van bet gebouw staat nog niet vast 
C Er moet onderzocht worden hoe de trillingstijd van een gebouw bepaald kan worden 

Schattingen aan de hand van Amerikaanse waarden kunnen als volgt zijn: 

Z 0,5: Roemenie 
k 1: voorlopige aanname 
C 0,12: maximale waarde voor een toren 

C, Z*I*k*C*s = 0,5*1,5*1 *0,12*1 = 0,09 

V = C, *W = 0,09*W 
(Deze waarde komt overeen met een voorbeeld uit de literatuur [ 11].) 

Eurocode 8 [12] behandelt ook aardbevingen. De delen die van toepassing zijn voor dit ontwerp zijn: 
Deel 1.1 Algemene regels. Aardbevingsbelastingen en algemene regels aan constructies. 
Deel 1.2 Algemene regels. Algemene regeles voor gebouwen 
Deel 1.3 Algemene regels. Bijzondere bepalingen voor verschillende materialen en elementen 
Deel 3. Torens, masten en schoorstenen. 

In dee! 1.1 staan echter dat de waarde voor 'design ground acceleration' bepaald wordt door de nationale 
autoriteiten. Aangezien Roemenie geen lid is van de Europese unie en dus deze waarde voor zichzelf niet 
hoeft vast te stellen, is ook de Eurocode moeilijk toepasbaar. Er is weer minstens een waarde die geschat 
moet worden. 

De belasting door aardbevingen is dus nog niet eenduidig of eenvoudig vast te stellen. 
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Slotwoord fase 1 

Met de afsluiting van fase 1 is een begin van het afstuderen gemaakt. Bij het literatuuronderzoek is 
inspiratie opgedaan voor hct vcrvolg van het afstuderen. Met name het punt van de efficiente routing is als 
belangrijk aspect naar voren gekomen. Op de routing is de vorm van de uiteindelijk gekozen variant 
gebaseerd. Andere uitgangspunten, zoals zicht op de vliegtuigen voor alle bezoekers, komen van eigen 
ervaringen op luchthavens. 
Het lokaal onderzoek was in meerdere opzichten een geslaagd onderdeel van het afstudeerproject. Brasov 
blijkt inderdaad een stad te zijn waar een passagiersluchthaven op zijn plaats is. De belangrijkste reden dat 
deze er nog niet is, is een groot gebrek aan financien. De Roemeense manier van bouwen blijkt toch nog 
ver achter te liggen bij bijvoorbeeld de Nederlandse. Vooraanstaande ingenieurs (van de oude stempel) 
denken serieus dat een terminal gebouw slechts in beton kan worden uitgevoerd vanwege de trillingen op 
een luchthaven. Talrijke voorbeelden van buitenlandse terminals uitgevoerd in staal wijzigingen hun 
opvatting niet. Het bezoek heeft kennins van de bodem in Brasov en van de Roemeense normen voor 
sneeuw, wind en aardbevingen opgeleverd, al waren de laatste twee praktisch niet bruikbaar. Er is 
duidelijkheid gekomen over de omgeving van Brasov en daarmee over de locatie van de luchthaven. 
Naast de verkregen resultaten die van belang zijn voor het afstuderen, kan natuurlijk niet worden ontkend 
dat lokaal onderzoek in Brasov ook een ontspannende bezigheid is. 

Na lokaal onderzoek is het programma van eisen opgesteld. De wachtruimte en publieke ha! lijken de 
belangrijkste functies te worden. Ook kan er nog eventueel kantoorruimte opgenomen worden om 
buitenlandse investeerders aan te trekken. 
Aan de hand van het programma van eisen zijn vier ruimtelijke ontwerpen gemaakt, waarvan er twee 
voldoende potentieel hadden om verder mee te werken. Een interessant en leerzaam onderdeel was het 
zoeken naar constructieve varianten voor de verschillende gebouwdelen. Van verschillende varianten zijn 
ontwerpberekeningen gemaakt. Uiteindelijk heeft de mogelijkheid van de uitbreiding met verkeerstoren 
van het ronde gebouw, in combinatie met de heldere plattegrond, die het relatieschema volgt, de doorslag 
gegeven. Nadeel van de niet gekozen variant was dat de verschillende lichte draagconstructies die bekeken 
waren eigenlijk tegen hun eigen principe ingingen vanwege de extreem zware funderingen die nodig waren. 
Na enkele kleine aanpassingen hgt er nu een ruimtelijk ontwerp waaraan in fase 2 verder gewerkt kan 
worden. In die fase zullen constructieve varianten gezocht warden voor alle gebouwdelen. 
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Inleiding fase 2 

Aan dit verslag gaat het verslag van fase 1, getiteld 'onderzoek en voorlopig ontwerp', vooraf. Hierin 
wordt het eerste deel van het afstudeerproject beschreven. Eerst wordt er door middel van 
literatuuronderzoek van andere luchthavens kennis vergaard en inspiratie opgedaan. V ervolgens wordt 
de keuze voor de locatie van de luchthaven toegelicht. Als locatie is de stad Brasov in Roemenie 
gekozen. Aan deze stad is een bezoek gebracht ten behoeve van lokaal onderzoek. Mede met behulp 
van de kennis die verkregen is door het literatuuronderzoek en het bezoek aan Brasov worden de 
uitgangspunten voor de luchthaventerminal geformuleerd, de roulatie schema's opgesteld en de 
oppervlaktes van de ruimten bepaald. Deze gegevens tezamen vormen het programma van eisen. Aan 
de hand van dit programma van eisen zijn een aantal ruimtelijke altematieven ontworpen. Orn een 
keuze tussen de twee functioneel en visueel meest gewaardeerde altematieven te kunnen maken, zijn 
voor beide de constructieve mogelijkheden bekeken. Waar nodig zijn globale berekeningen gemaakt 
ter bepaling van de dimensies van de constructies. Uit de vergelijking kwam voor een van de 
altematieven, de meest functionele, een aantal interessante mogelijkheden naar voren. Dit altematief is 
nog op enkele punten aangepast. 

In fase 2 wordt het ruimtelijk ontwerp, dat in fase 1 ontwikkeld is, verder uitgewerkt. De nadruk hgt 
hierbij zeer sterk op de constructieve aspecten. 
Eerst zullen alle relevante belastingen bepaald worden. Daama zullen achtereenvolgens voor de 
rechthoekige hallen, voor de publieke hal en voor het ronde gebouw met de verkeerstoren 
verschillende mogelijkheden voor de constructie bekeken worden. De mogelijkheden worden eerst 
onderling vergeleken; van de beste altematieven worden constructieve ontwerpberekeningen gemaakt. 
Aan de hand daarvan wordt telkens het beste altematief gekozen. 
Wanneer een gekozen constructie gevolgen heeft voor andere aspecten van het gebouw, bijvoorbeeld 
architectonische of bouwfysische, zal hierop ingegaan worden. 
Aan het eind van fase 2 wordt vooruit gekeken naar fase 3. 
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Hoofdstuk 1: Ontwikkeling plattegronden 

Het ruimtelijk plan en daaruit volgend alle plattegronden zijn ontstaan vanuit het in fase 1 beschreven 
programma van eisen en het concept voor het gekozen ruimtelijke altematief ( altematief A in 
hoofdstuk 4). De ontwikkeling van dit concept begint in de publieke hal. Hier komen alle verschillende 
personen binnen. Het moet voor hen snel duidelijk worden hoe de stromen lopen en waar zij zelf naar 
toe moeten. Orn de stromen duidelijk te scheiden, liggen de aankomsthal en de vertrekhal tegenover 
elkaar. Orn sneller een duidelijk overzicht te krijgen, is de hal driehoekig gemaakt, zodat de functies 
links voor en rechts voor liggen. Hierdoor liggen beide functies binnen een gezichtsveld (figuur 1). 

<, ~ 

Figuur 1: overzichtelijk beeld bij binnenkomst Figuur 2: keuzemogelijkheid passagiers 

Zowel de aankomst- als vertrekhal zijn rechthoekig, samen met de driehoekige hal vormen zij als het 
ware een kromme. In het centrum van de kromme hgt de wachtruimte. Passagiers die ingecheckt 
hebben kunnen kiezen of ze meteen naar de pieren willen of eerst naar dit ronde deel gaan (figuur 2), 
waar ze kunnen tax-free winkelen, iets kunnen eten en vooral een mooi panoramisch uitzicht hebben 
op de vliegtuigen en wijde omgeving. Bagageafhandeling en magazijnen zullen op de onderste 
verdieping in het hoofdgebouw hun plaats vinden. 

De layout van het vliegveld ziet er als volgt uit (figuur 3) 

Figuur 3: layout vliegveld 
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De plattegrond van waaruit de overige plattegronden zijn ontstaan is de plattegrond van de 
belangrijkste passagiersverdieping, vloer 1 (jiguur 4). 
Op deze verdieping in de publieke hal komen alle personen binnen, zoals eerder vermeld. De meest 
natuurlijke looprichting voor de meeste personen is naar rechts. Vandaar dat de incheckhal aan de 
rechterkant van de publieke hal ligt en de aankomsthal aan de linkerkant, zodat ook de aankomende 
passagiers een natuurlijke looprichting volgen en gemakkelijk naar de uitgang geleid worden. Voordat 
de vertrekkende passagiers naar de pieren gaan, kunnen zij eerst gebruik maken van de faciliteiten in 
de wachtruimte. Indien zij haast hebben kunnen ze ook meteen naar de pieren lopen en hoeven ze geen 
omweg door de wachtruimte te maken. Ook voor de aankomende passagiers bestaat de mogelijkheid 
om gebruik te maken van de wachtruimte voor zij hun bagage gaan ophalen. 

) I -

Figuur 4: plattegrond vloer I 
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Op vloer 2 (figuur 5) bevindt zich ook een deel van de wachtruimte. Dit deel zal ruim en transparant 
zijn opgezet. Op de eerste verdieping bevinden zich de functies zoals tax-free winkelen en andere 
functies die de ruimte op een zodanige manier in beslag nemen, dat vanuit elk punt maar een deel van 
de ruimte te overzien is. De ruimte op de tweede verdieping daarentegen zal zeer open blijven. 
Hierdoor hebben mensen die in deze ruimte verblijven een goed uitzicht op de vliegtuigen, de wijde 
omgeving en ook door een vide op de ruimte op de eerste verdieping. De vide doet voor een deel 
dienst als daglichtvoorziening voor de eerste verdieping. 

Figuur 5: plattegrond tweede verdieping wachtruimte 

Op vloer O (figuur 6) van het hoofdgebouw bevinden zich, zoals vermeld, de bagage afhandeling, 
magazijnen en overige opslagmogelijkheden. Magazijnen kunnen deels gebruikt warden om te 
verhuren aan investeerders en ondememers op het vliegveld. De bagage afhandeling is gescheiden 
voor aankomende en vertrekkende bagage. De ruimte voor vertrekkende bagage bevindt zich beneden 
de incheckhal en de ruimte voor aankomende bagage beneden de aankomsthal. Beide ruimtes hebben 
rechtstreekse uitgangen naar buiten, aan de zijde van de pieren, waar de vliegtuigen staan en waar de 
bagage dus naar toe gaat ofvanafkomt. Beneden in de wachtruimte zijn twee bioscoopzaaltjes voor 
passagiers die langer op hun vliegtuig moeten wachten. Hier kunnen korte films en documentaires 
vertoond warden. Op de begane grond is ook ruimte voor opslag voor bijvoorbeeld de tax-free winkels 
en de restaurants. Tevens is een deel ingericht ten behoeve van verhuur voor congressen. Deze zalen 
hebben een mooie wandelgang die direct zicht geeft op het hele vliegveld gebeuren. 
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figuur 6: plattegrond begane grand 

Met de in fase 1 verkregen hoogtes van de verschillende gebouwdelen, bijvoorbeeld de verkeerstoren 
van 70 meter en de publieke hal van bijna 40 meter is de volgende doorsnede (jiguur 7) over de 
publieke hal en wachtruimte met verkeerstoren verkregen. 
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Hoof dstuk 2: Belastingen 

Hoofdgebouw 

verdieping 0 

Op deze verdieping bevinden zich de magazijnen, de bagageafhandeling en de archiefruimte voor alle 
kantoren. Voor al deze functies is de aan te nemen veranderlijke belasting is 5,0 kN/m2.[l] 
De fundering bestaat waarschijnlijk uit funderingbalken met een hoh afstand van 7,2 meter. Deze 
balken steunen op de rotsbodem, palen zijn niet nodig. Omdat er toch lange funderingsbalken zijn, is 
het het beste om de vloer van balk naar balk te laten overspannen en niet in twee richtingen 
overspannend te maken. Voor de vloer zijn kanaalplaatvloeren de meest voor de hand liggende 
oplossing. Bij een belasting van 5,0 kN/m2 en een overspanning van 7,2 meter hebben deze een hoogte 
van 260 mm en een bijbehorend gewicht van 4,0 kN/m2

, exclusief druklaag. [2] 

verdieping 1 

Dit is de verdieping van alle passagiershallen. De hiervoor aan te nemen veranderlijke belasting is 5,0 
kN/m2. [1] 
Het is voor de functies van de ruimte beneden de eerste verdieping niet hinderlijk om in een regelmatig 
patroon kolommen te plaatsen. Hiermee kan de vloer van de eerste verdieping worden ondersteund. 
Mogelijkheden voor de constructieve opzet van de vloer van de eerste verdieping zijn balken met 
kanaalplaten, een staal-beton vloer of een in twee richtingen overspannende betonvloer. Ten behoeve 
van de uniformiteit van de constructie van het gebouw wordt voorlopig voor kanaalplaten gekozen. 
Deze zullen vanwege dezelfde veranderlijke belasting en dezelfde overspanning als de vloeren van 
vloer O ook een hoogte van 260 mm en een gewicht van 4,0 kN/m2 hebben.[2] 

Kantoren 

Voor de kantoren wordt gerekend met een veranderlijke belasting van 4,0 kN/m2
• [2] De archiefruimte, 

waarvoor met een grotere belasting gerekend moet worden, bevindt zich op vloer 0. De vloeren van de 
kantoren spannen tussen de vakwerkliggers die ook het dak dragen. De vloeren zullen kanaalplaten 
zijn. De hoogte van de kanaalplaten bij een belasting van 3,0 kN/m2 is 180 mm en het bijbehorende 
gewicht is 3, 1 kN/m2 [2]. Hierbij komt de druklaag en leidingen, die samen toch wel 2,0 kN/m2 zijn. 
Een staal-betonvloer is voor de kantoren uit praktische overwegeingen geen goede optie. Deze vloer 
dient tijdens de uitvoering onderstempeld te worden en dat is bij de gegeven hoogte van de hal erg 
onpraktisch. 

Dak 

De sneeuwbelasting op deze locatie in Roemenie is 1,6 kN/m2 bij een dak met een helling van minder 
dan 30 graden. [3] Dit is 3 keer groter dan de sneeuwbelasting in Nederland. Aangezien de 
windbelasting niet 3 keer groter zal zijn, wordt de sneeuwbelasting voorlopig als maatgevend 
aangehouden voor het dak. 
Geprofileerde staalplaten zullen de piek in de dagelijkse temperatuurschommeling slechts met zeer 
veel isolatie redelijk kunnen dempen. Maar het belangrijkste is dat er nauwelijks massa aanwezig is om 
de piek in de tijd te kunnen verschuiven. Houtvezelbetonplaten zijn een goed altematief. Dit zijn 
gewapende dakelementen van houtvezelbeton (gemineraliseerde houtvezels, gebonden met 
portlandcement). De elementen hebben hoge akoestisch en thermisch isolerende kwaliteiten. Voor 
durisol platen [4] geldt tabel 1 voor maximale overspanningen: 

V eranderlijke be lasting 
dikte eigen 1,15 kN/m2 , 1,4 kN/m2 , 1,65 kN/m2 , 1,9 kN/m2 , 2,15 kN/m2 

gewicht 
240mm 2,1 kN/m2 7,2 meter 7,2 meter 7,2 meter 7,0 meter 6,8 meter 
300mm 2,4 kN/m2 7,2 meter 7,2 meter 7,2 meter 7,2 meter 7,2 meter 
Tabel J: overspanning dunsol platen afhankelijk van dikte en veranderlijke belasting 
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Houtvezelbetonplaten hebben echter een slecht kruipgedrag. Orn de platen toch toe te kunnen passen, 
dienen de spanningen ruimschoots beneden de maximaal toelaatbare spanningen te blijven. Kruip is, in 
tegenstelling tot krimp, afhankelijk van en wel rechtevemedig met de spanning. Reducering van de 
overspanning (bij gelijk blijvende plaatdikte) is een goede oplossing om de kruip voldoende te 
reduceren. Met de plaatdikte van 240 mm zal 3,60 meter overspannen worden. Aangezien de 
vakwerkliggers op een afstand van 7 ,2 meter van elkaar af liggcn, zullen tussen de vakwerkliggers 
gordingen komen. De overspanning van 3,6 meter past uiteraard wel in het grid van 7,2 meter. 

Eigen gewicht staalconstructie 

De schatting voor het eigen gewicht van de staalconstructie is als volgt: 
De staalconstructie bestaat uit 3 hoofdliggers van 72 meter en I O gordingen van I 00,8 meter. Bij elkaar 
wegen deze 3 * 400 kg/m * 72 m + 10 * 150 kg/m * 100,8 m = 237600 kg= 
2376 kN. Als deze belasting gelijkmatig over het dak verdeeld wordt, is <lit een belasting van 2376 kN 
/ (100,8 * 72) m2 = 0,33 kN/m2

• Dit is het eigen gewicht van de staalconstructie. 

Deze is later als volgt gecontroleerd: 
De staalconstructie bestaat uit 3 primaire liggers van 72 meter en 9 secundaire liggers van 100,8 meter. 
Voor het gewicht zijn iets zwaardere profielen aangehouden dan die nodig zijn op plaatsen waar het 
moment maximaal is. In werkelijkheid zullen minder zware profielen worden toegepast die plaatselijk 
verzwaard worden. Nu is echter een zwaarder gewicht gekozen, waardoor het gewicht van de 
diagonalen niet wordt meegenomen. De boven- en onderrand van de primaire ligger zijn dan HEB 700 
en van de secundaire ligger HEA 300. Bij elkaar wegen deze 
3 primaire liggers * 2 randen * 241 kg/m * 72 m + 9 secundaire liggers * 2 randen * 88 kg/m * 100,8 
m = 263779 kg= 2638 kN. Als deze belasting gelijkmatig over het dak verdeeld wordt, is <lit een 
belasting van 2638 kN / (100,8 * 72) m2 = 0,36 kN/m2

. Dit is de totale belasting voor de 
staalconstructie. Een eerste schatting die gedaan was, was 0,33 kN/m2

, waar profielen uit berekend zijn 
die dus 0,36 kN/m2 wegen. 
De afwijking van 0,03 kN/m2 heeft geen invloed op de resultaten van de berekeningen voor de 
overspanning van de rechthoekige hallen. 

De belastingcombinaties voor de beide grenstoestanden zijn nu als volgt: 

uiterste grenstoestand 

verdieping 0 
verdieping 1 
kantoren 
dak 
staalconstructie 

Y * qveranderlijk + Y * qpermanent = 1,5 * 5,0 + 1,2 * (4,0 + 2,0) = 14,7 kN/m2 

Y * qveranderlijk + Y * qpe,manent = 1,5 * 5,0 + 1,2 * (4,0 + 2,0) = 14,7 kN/m2 

Y * qveranderlijk + Y * qpe,mancnt = 1,5 * 4,0 + 1,2 * (3,0 + 2,0) = 12,0 kN/m2 

Y * qveranderlijk + Y * qpermanent = 1,5 * 1,6 + 1,2 * (2, 1 + 2,0) = 7,3 kN/m2 

Y * qpermanent = 1,2 * 0,36 = 0,4 kN/m2 

bruikbaarheidstoestand 

verdieping 0 
verdieping I 
kantoren 
dak 
staalconstructie 

Y * qveranderlijk + Y * qpermanent = 1,0 * 5,0 + 1,0 * (4,0 + 2,0) = 11,0 kN/m2 

Y * qveranderlijk + Y * qpermanent = 1,0 * 5,0 + 1,0 * (4,0 + 2,0) = 11,0 kN/m2 

Y * qveranderlijk + Y * qpermanent = 1,0 * 4,0 + 1,0 * (3,0 + 2,0) = 9,0 kN/m2 

Y * qveranderlijk + Y * qpermanent = 1,0 * 1,6 + 1,0 * (2,1 + 2,0) = 5,7 kN/m2 

Y * qpermanent = 1,0 * 0,36 = 0,36 kN/m2 
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Hoofdstuk 3: Constructief ontwerp rechthoekige hallen 

In fase 1 zijn enkele altematieven voor de rechthoekige hallen geopperd. Deze altematieven waren 
echter al oplossingen voor problemen die er (nog) niet zijn ofwaren. 
In deze fase zal eerst vanaf de basis gekeken worden, naar overspanningen met vakwerkliggers, wel of 
niet met tussensteunpunten. Als deze niet blijken te voldoen, kan verder gezocht worden. Pas dan 
komen altematieven zoals bijvoorbeeld de in fase 1 genoemde tuiconstructie aan bod. 

Kolommen 

Er kan gekozen worden om voor een overspanning met of zonder kolommen. Een ruimte zonder 
kolommen is altijd flexibeler in te delen dan een ruimte met kolommen. In dit ontwerp geldt bovendien 
dat een rij kolommen in het midden van de hal de ruimte in tweeen zou kunnen delen. De kolommen 
zouden een barriere kunnen vormen (figuur 8) om het achterste deel te gebruiken. 

Figuur 8: barriere effect door kolommen 

Orn dit effect te voorkomen kunnen de kolommen zodanig in de plattegrond geplaatst worden, dat ze 
niet in de weg staan. Dit zou bijvoorbeeld kunnen op het draaipunt van bagagebanden of tussen twee 
rijen balies die tegen elkaar aan geplaatst zijn. Het bijkomend voordeel is dan dat je zelfs twee rijen 
tussensteunpunten zou kunnen creeren, omdat plaatsen waar kolommen niet in de weg staan meerdere 
malen in de plattegrond voorkomen. 

Kantoorruimte 

Bij een overspanning in de breedte van de rechthoekige hallen zullen de vakwerkliggersliggers bij alle 
altematieven hoog worden. De ruimte tussen de vakwerkliggers, wat normaal verloren ruimte zou zijn, 
is te benutten als kantoorruimte. Bij de oorspronkelijke uitgangspunten voor het ontwerp stond ook het 
idee om op het vliegveld kantoorruimte te creeren om vervolgens te kunnen verhuren aan buitenlandse 
investeerders. Roemenie heeft deze hard nodig voor de opbouw van de economie en voor het 
aantrekken en vertrouwen krijgen van meer buitenlandse investeerders. Deze kantoorruimte is echter 
vanwege de complexiteit van het terminalgebouw niet opgenomen in het programma van eisen. Maar 
de lege ruimte tussen de hoge vakwerkliggers is een goede aanleiding om toch kantoorruimte op te 
nemen in het terminal gebouw. 

Het sterke punt van deze oplossing is dat met weinig extra middelen (iets grotere hoogte en zwaardere 
profielen van de vakwerken vanwege grotere belasting) veel bereikt wordt, namelijk kantoorruimte en 
dus buitenlandse investeerders. Bovendien is het geen algemene oplossing voor een algemeen 
probleem, wat ten goede komt aan het uniek zijn van dit project. 

Een antler positief punt is dat de gecreeerde kantoorruimte een goede aanleiding vormt om een kolom 
in de publieke hal te plaatsen. De kantoren moeten uiteraard bereikbaar zijn. Vanuit de aankomst- en 
vertrekhal is dit ongunstig, omdat daar alleen passagiers met de vereiste documenten kunnen komen. 
De publiekshal is de meest geschikte ruimte om de kantoren bereikbaar te maken. Een centraal lift- en 
trappenhuis binnen de publieke hal met loopbruggen naar kantoorgedeelten boven beide hallen 
vergroot het visuele diepte effect van de ruimte van de publieke hal en geeft tegelijkertijd een 
menselijke maat aan de hal. Dit lift- en trappenhuis kan dan ook als kolom voor de constructie van de 
publieke hal dienen, waardoor constructie en functionaliteit dubbel geintegreerd worden. 
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Aantal kantoorverdiepingen 

W anneer er kantoorruimte wordt toegevoegd tussen de vakwerkliggers, is het guns tiger om twee 
kantoorlagen toe te passen dan slechts een. Door twee verdiepingen wordt de belasting bijna twee keer 
zo groot ( dak is bij beide aanwezig), de hoogte van de ligger wordt twee maal zo groot. 
Het moment wordt twee maal zo groot en wordt gedeeld door de hoogte van de ligger, waardoor de 
krachten in de boven- en onderrand iets afnemen. Bij toename van de hoogte met factor 2, neemt I, bij 
gelijkblijvende profielen, toe met factor 4. De doorbuiging is evenredig met M/1 en neemt afmet een 
factor van meer dan 2. Dit is ook weergegeven in tabel 2. 

evenredig met twee lagen t.o.v. een laag 

belasting ( dak en kantoren) * 31,7 / 19,7 = * 1,6 
hoogte liggers *2 
M be lasting * 1,6 
kracht boven- en onderrand vakwerk M/h * 1,6 / 2 = * 0,8 
I vakwerk h2 *4 
doorbuiging M/I * 1,6 / 4 = *0,4 
maximale kolomkracht be lasting * 1,6 
Tabel 2: invloed van twee kantoorlagen ten opzichte van een kantoorlaag 

Naast de hogere kolomkracht is het enige nadeel van twee kantoorverdiepingen een grotere 
gebouwhoogte. Je zou ook veel meer dan twee verdiepingen kunnen maken, wat volgens deze 
redenering nog gunstiger zou zijn. Maar het was de bedoeling om een terminalgebouw te maken en 
geen kantoorgebouw. 

Als er kantoorverdiepingen komen, zullen dit er twee zijn met ieder een hoogte van 3,5 meter. Dit is 
een vaak voorkomende verdiepingshoogte voor kantoorruimten. 
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3.1 Alternatieven overspanning rechthoekige hallen 

De mogelijkheden voor wel of geen kolommen en wel of geen kantoorruimte tussen de vakwerkliggers 
geven samen vier altematieven. Deze warden hieronder apart beschouwd en daama vergeleken. 

3.1.1 Kolomvrije overspanning zonder kantoorlaag 

Figuur 9: kolomvrije overspanning rechthoekige hallen 

Deze variant (figuur 9) bestaat uit vakwerkliggers van gevel tot scheidingselement tussen publiekshal 
en aankomst- respectievelijk vertrekhal. De overspanningen van de aankomsthal en de vertrekhal 
bedragen 72,0 meter. 

De q last van alle liggers is gelijk en bedraagt 
dakbelasting * hoh afstand liggers = 7,7 * 7,2 = 55 kN/m. 
De lengte van alle liggers is gelijk en bedraagt 72 meter. 
Het maximum moment bevindt zich in het midden van de ligger en bedraagt 
Mmax = 1

/ 8 * q * l2 = 1
/ 8 * 55 * 722 = 35640 kNm. 

Bij bijvoorbeeld een staalsterkte van 355 N/mm2 en staalprofielen voor boven- en onderrand van HEA 
450, is de benodigde hoogte voor het vakwerk: 
h = M/F = 35640 kNm / (17800 mm2 * 355 N/mm2

) = 5,6 m. Neem h = 6 meter 

controle doorbuiging: 
I= 2 * 0,8 * A,,aal * (h/2)2 = 2 * 0,8 * 17800 * (6000 / 2)2 = 2,56 * 10 11 mm4 

De q last voor bruikbaarheidsgrenstoestand is 6, 1 kN/m2 * 7,2 m = 44 kN/m. 
5 = 5/384 * q * 14 

/ (E * I) = 
5/384 * 44 * 720004 I (2, 1 * 105 * 2,56 * 10 11

) = 286 mm. 
M = 286/ 72000 = 0,0039 < 0,004, dus voldoet. 

3.1.2 Kolomvrije overspanning met kantoorlaag 

Als veilige aanname wordt voorlopig de hele oppervlakte gevuld met kantoorruimte. 

De q last van alle Jiggers is gelijk en bedraagt 
dakbelasting * hoh afstand liggers = (7,7 + 2 * 12,0) kN/m2 * 7,2 = 228 kN/m. 
De lengte van alle liggers is gelijk en bedraagt 72 meter. 
Het maximum moment bevindt zich in het midden van de ligger en bedraagt 
Mmax = 1

/ 8 * 228 * 12 = 1
/ 8 * 228 * 722 = 147744 kNm. 

De hoogte van het vakwerk is de hoogte van de twee kantoorverdiepingen, dat wil zeggen 7,0 meter. 
Dan geldt F = M / h = 147744 / 7 = 21106 kN. 
De benodigde oppervlakte voor het profiel is F / 0,355 = 59454 mm2

• 

Het enige profiel met deze oppervlakte is HLl 000 R. 
Dit is veel te groot. Deze variant valt af. 
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3.1.3 Positionering kolommen 

Aankomsthal (figuur I 0) 

V oor de plaatsing van de kolommen zijn twee altematieven, namelijk: 
- kolommen zo dicht bij de gevel dat de liggers een overstek hebben en 
- kolommen iets verder van de gevel, waardoor de gevelkolommen gebruikt kunnen worden. V oor 
beide mogelijkheden zijn nog twee varianten, namelijk: 
- De primaire liggers overspannen in de korte richting, de secundaire liggers in de lange richting; 
- De primaire liggers overspannen in de lange richting, de secundaire liggers in de korte richting. 

Een overzicht is weergegeven in tabel 3 

overstek in korte richting gevelkolommen benut 

primaire liggers in lange richting A B 
primaire liggers in korte richting C D 
Tnhol ~_. ,,;or nltornntiouon unnr do liggor< on lcnlnmmon in rlo nnnlcnmethnl 

A B 

C D 

-~\- --\--
\ 
\ 

·-- ·---------·\_.----------

Figuur 10: vier alternatieven voor plaatsing van kolommen in de aankomsthal 

Van tevoren kan beredeneerd worden welke mogelijkheid het gunstigst zal zijn: 
- Uit een vergelijking tussen een overstek en benutting van de gevelkolommen in de korte richting is 
eenvoudig op de maken dat benutting van de gevelkolommen gunstiger zal zijn. Er zijn 4 in plaats van 
2 steunpunten en de velden zijn kleiner. De gevelkolommen zijn nodig voor de opname van de 
gevelbelasting en kunnen dus ook wel benut worden voor de verticale belastingafdracht. De binnenste 
kolommen staan echter niet meer binnen de bagagebanden. Deze banden kunnen echter 3,6 meter 
verlengt worden, waardoor ze 21,6 meter in plaats van 18 meter lang worden. Hierdoor staat de kolom 
precies in het middelpunt van de bocht van de bagageband. B is dus gunstiger dan A en D is gunstiger 
dan C. 
- Omdat de primaire ligger en de secundaire ligger even hoog moeten worden, zij vallen immers samen 
met de vloer en het dak van de kantoorruimte, is het het gunstigst wanneer de maximale momenten in 
beide liggers zo dicht mogelijk bij elkaar liggen en het totale maximale moment dus het kleinste is. De 
lange richting is in het kolommenplan van B en D het meest ongunstig, omdat er twee velden van 4 
maal 7,2 meter achter elkaar liggen in plaats van een. De buitenste velden zijn bij beide richtingen 3 
maal 7,2 meter lang. Omdat de secundaire ligger minder zwaar belast wordt dan de primaire ligger, is 
het het gunstigst om de secundaire ligger in de lange richting te laten lopen en de primaire ligger in de 
korte. D lijkt dus de meest gunstige mogelijkheid. 
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Bovenstaande redenering is met behulp van PC frame gecontroleerd (figuur I 1). 
Alle mogelijkheden zijn berekend met een eenheidsbelasting van x kN/m2

• Dit omdat de belasting nog 
niet exact bekend is. Elke nieuwe belasting kan nu eenvoudig in het resultaat van de berekeningen 
warden ingevuld. 

:ll,S 28,8 

217 

I , 

I _;_/ 

I i ! 

'';l' 

--~--- --~l,\--~1i" I 

~~(~ 
L::"1' 

Figuur I I: berekening liggers aankomsthal voor de verschillende alternatieven 

Het blijkt dat D inderdaad de beste mogelijkheid is. Het maximum moment is het kleinste. Bovendien 
zal er geen kolom in de weg staan ofweggelaten moeten warden in de doorgang van algemene ha! naar 
aankomsthal. Dit is bij altematief B, waar het maximum moment niet veel grater is, we! het geval. 

Vertrekhal 

De plattegrond verschilt uiteraard van die van de aankomsthal. De kolommen moeten iets anders 
geplaatst warden, namelijk tussen de incheckbalies in plaats van in de bagagebanden (figuur 12). 
Doordat er nu drie in plaats van twee rijen tussensteunpunten zijn is dit gunstiger. De secundaire 
liggers warden op dezelfde manier belast en ondersteund als in de aankomsthal, de primaire liggers 
anders. Deze zien er als volgt uit (figuur I 3): 
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Figuur 12: plaatsing kolommen in de vertrekhal 

Vl'r" l 
h,: 

- ! L'~ 
=I 

Figuur 13: berekening liggers vertrekhal 

conclusie 

Het plan voor de vakwerkliggers voor de hallen ziet er dus als volgt uit (figuur 14): 

)( C 

Figuur 14: constructieve opzet met kolomplaatsing, primaire en secundaire liggers aankomst- en 
vertrekhal 

Voor deze meest gunstige positie van de kolommen zullen nu de liggers gedimensioneerd worden in 
het geval van geen kantoorlaag tussen de liggers en wel een kantoorlaag tussen de liggers. 
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3.1.4 Overspanning met tussenkolommen zonder kantoorlaag 

De waarden voor de eenheidsbelasting x zijn volgens hoofdstuk 1 en met toepassing van twee 
kantoorverdiepingen als volgt: 
uiterste grenstoestand: 
bruikbaarheidsgrenstoestand: 

Aankomsthal 

7,3 + 0,4 = 7,7 kN/m2 

5,7 + 0,33 = 6,1 kN/m2 

De maximale momenten voor mogelijkheid D zijn: 
primaire ligger: Mmax = 1775 * 7,7 = 13668 kNm 
secundaire ligger: Mmax = 517 * 7,7 = 3981 kNm 

Stel de hoogte van het vakwerk is 3,0 meter, dus de maximale kracht in de primaire ligger is 13668 
kNm I 3,0 m = 4556 kN 

Bij staalsoort S355 is de benodigde oppervlakte voor het profiel voor trek 4556 kN / 0,355 = 12834 
mm2, bijvoorbeeld een HEA 340 (13350 mm2

). Voor druk is naar schatting 1,2 * 12834 = 15401 mm2 

nodig, bijvoorbeeld HEA 400 (15900 mm2
). 

V oor het gemak wordt I eerst berekend met boven- en onderrand van HEA 340. 
I is dan 0,8 * 2 *A* (h/2)2 = 0,8 * 2 * 13350 * 35002 = 2,62 * 10 11 mm4

. 

De maximale doorbuiging als berekend met een HEA 200 (PC Frame) was 8,4 * x meter. 
De maximale doorbuiging van het vakwerk is dus 8,4 * X * I HEA200 / I vakwerk = 
8,4 * 6,1 * 36920000 / 2,62 * 1011 = 0,0072 m = 7,2 mm. 
8 /I= 7,2 I 28800 = 0,00025 < 0,004, dus voldoet. 
In werkelijkheid is het vakwerk stijver, zodat het vakwerk voldoet op doorbuiging. 

Voor de secundaire Jiggers zijn minder zware profielen nodig. 

Stel de hoogte van het vakwerk is 3,0 meter, dus de maximale kracht in de secundaire ligger is 
3981 kNm / 3,0 m = 1327 kN 

Bij staalsoort S355 is de benodigde oppervlakte voor het profiel voor trek 1327 kN / 0,355 = 3738 
mm2

, bijvoorbeeld een HEA 160 (3877 mm2
). Voor druk is naar schatting 1,2 * 3738 = 4485 mm2 

nodig, bijvoorbeeld HEA 180 (4525 mm2
). 

V oor het gemak wordt I eerst berekend met boven- en onderrand van HEA 160. 
I is dan 0,8 * 2 *A* (h/2)2 = 0,8 * 2 * 3877 * 35002 = 7,60 * 1010 mm4

• 

De maximale doorbuiging als berekend met een HEA 200 (PC Frame) was 1, 79 * x meter. 
De maximale doorbuiging van het vakwerk is dus 1, 79 * x * I HEA200 / I vakwerk = 
1,79 * 6,1 * 36920000/6,70*10 10 =0,006m=6mm. 
8 /I= 6 I 28800 = 0,00021 < 0,004, dus voldoet. 
In werkelijkheid is het vakwerk stijver, zodat het vakwerk voldoet op doorbuiging. 

Vertrekhal 

De secundaire liggers van de vertrekhal hebben dezelfde belasting als die van de aankomsthal en zijn 
op dezelfde manier ondersteund. Deze hoeven dus niet opnieuw berekend te worden. 
Het maximale moment in de hoofdligger is: Mmax = 1119 * 7,7 = 8616 kNm 

De hoogte van het vakwerk is 3,0 meter, dus de maximale kracht is 8616 kNm / 3,0 m = 2872 kN 

Bij staalsoort S355 is de benodigde oppervlakte voor het profiel voor trek 2872 kN / 0,355 = 8090 
mm2

, bijvoorbeeld een HEA 260 (8682 mm2
). Voor druk is naar schatting 1,2 * 8090 = 9709 mm2 

nodig, bijvoorbeeld HEA 280 (9726 mm2
). 
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Voor het gemak wordt I eerst berekend met boven- en onderrand van HEA 260. 
I is dan 0,8 * 2 *A* (h/2)2 = 0,8 * 2 * 8682 * 35002 = 1,70 * 10 11 mm4

• 

De maximale doorbuiging als berekend met een HEA 200 (PC Frame) was 2,16 * x meter. 
De maximale doorbuiging van het vakwerk is dus 2,16 * X * I HEA200 / I vakwerk = 
2,16 * 6,1 * 36920000 / 1,70 * 10 11 = 0,0029 m = 2,9 mm. 
8 / 1 = 2,9 / 28800 = 0,000099 < 0,004, dus voldoet. 
In werkelijkheid is het vakwerk stijver, zodat het vakwerk voldoet op doorbuiging. 

Een overzicht van de resultaten staat in tabel 4. 

aankomsthal vertrekhal 

primaire ligger trek HEA 340 HEA 240 
primaire ligger druk HEA 400 HEA280 
secundaire ligger trek HEA 160 
secundaire ligger druk HEA 180 

Tabel 4: resultaten berekening overspanning met tussenkolommen zonder kantoorlaag 

De bovenstaande profielen gelden alleen voor de plaatsen met maximale momenten. Op andere 
plaatsen kunnen eventueel lichtere profielen gebruikt worden. 

18 



Ontwerp luchthaventerminal Brasov, Roemenie 
Afstudeerproject capaciteitsgroep CO 

Mieke van den Munckhof 
V erslag fase 2 

3.1.5 Overspanning met tussenkolommen en met kantoorlaag 

De waarden voor eenheidsbelasting x zijn volgens hoofdstuk 1 en met toepassing van twee 
kantoorverdiepingen als volgt: 
uiterste grenstoestand: 
bruikbaarheidsgrenstoestand: 

Aankomsthal 

2 * 12,0 + 7,3 + 0,4 = 31,7 kN/m2 

2 * 9,0 + 5,7 + 0,36 = 24,0 kN/m2 

De maximale momenten voor mogelijkheid D zijn: 
primaire ligger: Mmax = 1775 * 31,7 = 56268 kNm 
secundaire: Mmax = 517 * 31, 7 = 16389 kNm 

Hoogte vakwerk is 7,0 meter, dus de maximale kracht in de primaire ligger is 56268 kNm / 7,0 m = 
8038 kN 

Bij staalsoort S355 is de benodigde oppervlakte voor het profiel voor trek 8038 kN / 0,355 = 22643 
Ir,n-i2, bijvoorbeeld een HEB 500 (23860 rrmi2). Voor druk is naar schatting 1,2 * 22643 = 27172 rr1-m2 

nodig, bijvoorbeeld HEB 650 (28630 mm2
). 

Voor het gemak wordt I eerst berekend met boven- en onderrand van HEB 500. 
I is dan 0,8 * 2 *A* (h/2)2 = 0,8 * 2 * 23860 * 35002 = 4,68 * 10 11 mm4

• 

De maximale doorbuiging als berekend met een HEA 200 (PC Frame) was 8,4 * x meter. 
De maximale doorbuiging van het vakwerk is dus 8,4 * x * I HEA200 I I vakwerk = 
8,4 * 24,0 * 36920000 / 4,68*10 11 = 0,016 m = 16 mm. 
8 / 1 = 16 / 28800 = 0,00055 < 0,004, dus voldoet. 
In werkelijkheid is het vakwerk stijver, zodat het vakwerk voldoet op doorbuiging. 

Voor de secundaire liggers zijn veel minder grove profielen nodig. 

Hoogte vakwerk is 7,0 meter, dus de maximale kracht in de gording is 16389 kNm / 7,0 m = 2341 kN 

Bij staalsoort S355 is de benodigde oppervlakte voor het profiel voor trek 2341 kN / 0,355 = 6595 
mm2

, bijvoorbeeld een HEA 240 (7684 mm2
). Voor druk is naar schatting 1,2 * 6595 = 7914 mm2 

nodig, bijvoorbeeld HEA 260 (8682 mm2
). 

Voor het gemak wordt I eerst berekend met boven- en onderrand van HEA 240. 
I is dan 0,8 * 2 *A* (h/2)2 = 0,8 * 2 * 7684 * 35002 = 1,51 * 10 11 mm4

• 

De maximale doorbuiging als berekend met een HEA 200 (PC Frame) was 1,79 * x meter. 
De maximale doorbuiging van het vakwerk is dus 1, 79 * x * I HEA200 I I vakwerk = 
1,79 * 24,0 * 36920000/ l,26*10 11 =0,011 m= 11 mm. 
8 / 1 = 11 / 28800 = 0,00037 < 0,004, dus voldoet. 
In werkelijkheid is het vakwerk stijver, zodat het vakwerk voldoet op doorbuiging. 

Vertrekhal 

De secundaire liggers van de vertrekhal hebben dezelfde belasting als die in de aankomsthal en zijn op 
dezelfde manier ondersteund. Deze hoeven dus niet opnieuw berekend te worden. 

Het maximale moment in de primaire ligger is: Mmax = 1119 * 31, 7 = 3 54 72 kNm 
De hoogte van het vakwerk is 7,0 meter, dus de maximale kracht is 35472 kNm I 7,0 m = 5067 kN 

Bij staalsoort S355 is de benodigde oppervlakte voor het profiel voor trek 5067 kN / 0,355 = 14275 
mm2, bijvoorbeeld een HEA 400 (15900 mm2

). Voor druk is naar schatting 1,2 * 14275 = 17129 mm2 

nodig, bijvoorbeeld HEA 450 (17800 mm2
). 

Voor het gemak wordt I eerst berekend met boven- en onderrand van HEA 400. 
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I is dan 0,8 * 2 *A* (h/2)2 
= 0,8 * 2 * 15900 * 35002 

= 3,12 * 1011 mm4
. 

De maximale doorbuiging als berekend met een HEA 200 (PC Frame) was 2, 16 * x meter. 
De maximale doorbuiging van het vakwerk is dus 2, 16 * x * I HEA200 / I vakwerk = 
2,16 * 24,0 * 36920000 I 3,12 * 1011 = 0,0061 m = 6,1 mm. 
8 / 1 = 6, 1 / 28800 = 0,00021 < 0,004, dus voldoet. 
In werkelijkheid is het vakwerk stijver, zodat het vakwerk voldoet op doorbuiging. 

Een overzicht van de resultaten staat in tabel 5. 

aankomsthal vertrekhal 

primaire ligger trek HEB 500 (23860 mm2
) HEA 400 (15900 mm2

) 

primaire ligger druk HEB 650 (28630 mm2
) HEA 450 (17800 mm2

) 

secundaire ligger trek HEA 240 (7684 mm2
) 

secundaire ligger druk HEA 260 (8682 mm2
) 

Tabel 5: resultaten berekening overspanning met tussenkolommen en met kantoorlaag 

De hovenstaande nrofielen rrelden alleen voor de nlaatsen met maximale momenten. On andere -- --------------r---------0------ -- 1. 1. 

plaatsen kunnen eventueel lichtere profielen gebruikt worden. 
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3.2 Vergelijking alternatieven 

De vier altematieven, voorin in dit hoofdstuk beschreven, zijn nu gedimensioneerd. Een samenvatting 
van de resultaten hiervan staat in de tabel 6. 

Hoogte vakwerk Grootste profielmaat 

Kolomvrije overspanning zonder kantoorlaag 6,0m HEA 450 
Kolomvrije overspanning met kantoorlaag 7,0m HL lO00R 
Overspanning met tussenkolommen zonder kantoorlaag 3,0m HEA 400 
Overspanning met tussenkolommen en met kantoorlaag 7,0m HEB 650 

Tabet 6: Samenvatting van de resultaten van de berekening van de vier alternatieven voor de 
overspanning van de rechthoekige hallen 

Of er nu we! of geen kantoren komen, kolommen zijn in beide gevallen duidelijk voordelig, zeker 
omdat ze eigenlijk niet in de weg staan. 

De voordelen van geen toepassing van een kantoorlaag tussen de liggers zijn: 
de constructie wordt lichter, met name voordelig voor de fundering. 
de totale gebouwhoogte zal minder zijn. 

De voordelen van het we! toepassen van een kantoorlaag zijn: 
gunstig als aantrekkingskracht voor buitenlandse investeerders in Roemenie 
het lift- en trappenhuis kan als kolom in de driehoekige ha! dienen. Zo zijn constructie en 
functionaliteit zeer goed ge·integreerd in een specifieke toepassing van dit ontwerp. 

De voordelen van het niet toepassen van kantoren wegen niet op tegen de voordelen van het wel 
toepassen van kantoren. De fundering zal geen problemen gaan veroorzaken, omdat het 
tenninalgebouw in een gebied staat met een rotsbodem. Hierop kan goed gefundeerd warden. 
Een hoger gebouw is we! duurder om te bouwen, maar door verhuur van de kantoorruimte zal dit een 
zeer goede investering zijn die snel is terugverdiend. 
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De keuze wordt dus een overspanning waarbij de ruimte tussen de vakwerken gevuld zal worden met 
twee lagen kantoorruimte. De overspanning zal bestaan uit vijfprimaire liggers in de korte richting van 
de hal, inclusief liggers in de kopgevels. Ter plaatse van de langsgevel en op twee respectievelijk drie 
rijen extra steunpunten worden de primaire liggers ondersteund (jiguur I 5). De grootste 
profielafmetingen in de aankomsthal zijn voor druk HEB 650 en voor trek HEB 500. In de vertrekhal 
zijn de grootste profielafmetingen voor druk HEA 450 en voor trek HEA 400. In de langsrichting van 
de hal lopen de secundaire liggers. Deze zijn in beide hallen gelijk. De grootste profielafmetingen zijn 
voor druk HEA 260 en voor trek HEA 240. De vloeren van beide kantoorverdiepingen overspannen in 
een keer de afstand van 7,2 meter tussen de secundaire Jiggers. Voor de dakplaten zullen gordingen 
aangebracht worden. Deze kunnen namelijk vanwege hun slechte kruipgedrag slechts 3,6 meter 
overspannen (zie hoofdstuk 1). 

Figuur 15: constructie rechthoekige hallen met tussenkolommen en kantoorlaag 

De kolomstramienen boven de twee hallen verschillen een klein beetje van elkaar, waardoor de twee 
constructies niet identiek zijn. Identieke constructies zouden in de uitvoering goedkoper zijn. De hallen 
hebben echter een verschillende optimale indeling, die niet ten gunste van twee identieke constructies 
aangepast zou moeten worden. 
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Hoofdstuk 4. Bouwkundige aspecten rechthoekige hallen 

4.1 Patio's tussen kantoren 

Orn alle kantoren van daglicht te kunnen voorzien, zijn er patio's nodig (jiguur 16). 

Figuur 16: patio's voor daglichtvoorziening in de kantoren 

De bovenzijde van de patio's moet open zijn. Op bijvoorbeeld een glazen dak blijft in de winter 
sneeuw liggen, waardoor er geen of veel minder licht binnen komt. Het primaire doel van de patio's is 
echter de daglichtvoorziening. Bovendien is de natuurlijke ventilatie bij een open dak vele malen 
gemakkelijker te bewerkstelligen dan bij een gesloten dak. Nadelen van een open dak zijn, dater een 
heel goede waterafvoer moet zijn voor regenwater en gesmolten sneeuw. Orn een goede afvoer te 
maken en het personeel buiten te laten lopen, is een dichte betonnen vloer veel praktischer dan een 
glazen vloer. Voor de daglichtvoorziening in de hallen beneden zou het wel goed zijn als er ook 
transparante vloerdelen zouden zijn. 

In de patio's lopen de vakwerken gewoon door. Hierdoor is dus een deel van de constructie in het 
zicht, zodat men kan zien hoe groot de hele constructie wel niet moet zijn. Uiteraard heb jewel last van 
koudebruggen, omdat de bovenranden en diagonalen van de liggers van binnen naar buiten en weer 
naar binnen lopen. Misschien is het mogelijk de verbinding van de profielen te onderbreken met rubber 
of teflon. De momenten ter plaatse van de overgangen zijn elke keer (toevallig) bijna nul (jiguur 17), 
wat erg positief is, omdat er ter plaatse van het rubber dan geen momenten overgebracht hoeven te 
worden. Op de enige plaats waar het moment wel groter is, zou de vorm van de patio kunnen worden 
aangepast. 
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Figuur 17: binnen-buitenovergangen van de vakwerken vallen nagenoeg samen met de 
momentennulpunten 

De inrichting van de patio's zal net als de overige ruimtes niet gedetailleerd ontworpen worden. W el 
zijn er de volgende uitgangspunten: 
- Orn te voorkomen dat mensen die buiten lopen te direct zicht hebben op mensen die binnen zitten te 
werken, kan de ruimte deels als tuin en deels als terras ingericht worden. 
- De grote vakwerken die door de ruimte lopen, zijn een interessant gegeven. 
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4.2 Vluchtwegen bij brand 

Vanuit elk punt van het gebouw moet je binnen 30 meter naar een rookvrij trappenhuis kunnen, dat 
naar de begane grand respectievelijk het maaiveld leidt. Dit is met de huidige indeling nog niet 
mogelijk. Het probleem wordt onderkend, maar zal alleen dan opgelost warden wanneer <lit 
gebouwdeel gekozen zal warden om in fase 3 van het afstuderen uit te gaan werken. 
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Hoofdstuk 5: Constructief ontwerp publieke hal 

Er zijn tenminste twee hoofdprincipes voor het constructief ontwerp van de publieke hal, namelijk een 
hoofdoverspanning over de breedte (figuur 18) en een hoofdoverspanning over de lengte van de hal 
(figuur 19). 

Figuur 18: overspanning publieke ha! in de 
breedte 

.. 

I 

·-- ... _____ :_/ 

Figuur 19: overspanning publieke ha! in de 
lengte 

Zander te rekenen is er een duidelijke voorkeur voor de overspanning in de lengte. De redenen 
hiervoor zijn: 

Bij een overspanning in de breedte zou de langste ligger 86,4 en de kortste 28,8 meter zijn. Deze 
twee lengten zijn met een constructieprincipe moeilijk te realiseren. Bovendien ligt de langste 
ligger in het laagste deel van de hal, waardoor de benodigde hoogte voor de ligger niet eens 
aanwezig is. Aan de andere zijde van de hal, waar een erg grate hoogte beschikbaar is, is deze niet 
nodig, vanwege de geringe overspanning. 
Bij een overspanning van de hal in de lengte zijn alle liggers identiek qua lengte. 
In de hal moet een liftschacht en trappenhuis en loopbrug geplaatst warden om de kantoren 
bereikbaar te maken. Dit stijg- en daalpunt is als kolom te gebruiken en de loopbrug als onderrand 
van een ligger (figuur 20). Men krijgt hierdoor als het ware een steunpunt kado, waardoor bij 
overspanning in de lengterichting deze overspanning ongeveer gehalveerd wordt. 

Figuur 20: Loopbrugligger met lift- en trappenhuis als kolom 

Alle liggers, behalve de 'loopbrug-ligger' zijn recht. Er treedt dus geen torsie op. 
De totale lengte aan liggers is wel iets grater, maar niet onacceptabel veel grater: 

Berekening liggers 

Het zou consequent zijn om de kolom en loopbrug in het grid te plaatsen. Omdat de q-last op de liggers 
voorin de hal grater is dan achterin, zal de ideale plaats voor de ondersteuning zich iets voor het 
midden bevinden, waarschijnlijk na 6 of 7 maal 7 ,2 meter. De ideale plaats van de ondersteunende 
ligger en daarmee kolom, is als het maximum moment in de liggers het kleinste is en bovendien de 
maximum momenten in de velden en boven het steunpunt niet te veel van elkaar verschillen. De plaats 
van de ondersteuning moet bepaald warden aan de hand van de momentenlijn en niet aan de hand van 
de maximale vervormingen, omdat de vervormingen achterafnog altijd te beinvloeden zijn met een 
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varierende hoogte van de ligger. De momentenlijn kan alleen beinvloed worden door middel van de 
positionering van de kolom. 

Drie mogelijkheden 

De drie mogelijkheden voor plaatsing van de kolom zijn als volgt (figuur 21): 

or:r,~- l' 
ale, 
i--Lh:.211[' 

I '3,(, 

j-=-6,R 

)4 

'7,., 

3 1 
/,/,.. -1:--;,5 

Figuur 21: drie mogelijkheden voor plaatsing kolom in de publieke ha! 

Alle waarden van bovenstaande figuur moeten nog met qctak vermenigvuldigd worden. 

Conclusie 

De ondersteuning na 7 * 7,2 meter is het gunstigst. Ten eerste is dan het maximum moment het 
kleinste. Bovendien is ook het maximale veldmoment het kleinst en liggen de momenten in de velden 
dan het dichtst bij elkaar. Ook de vervormingen zijn het kleinst 

De waarden voor qdak zijn volgens hoofdstuk 3 als volgt: 
uiterste grenstoestand: 7,3 + 0,4 = 7,7 kN/m2 

bruikbaarheidsgrenstoestand: 5,7 + 0,33 = 6,0 kN/m2 

Voor sterkte is het maximale moment dus 1978 * 7,7 = 15231 kNm, voor doorbuiging 1978 * 6,0 = 
11868 kNm. Aangezien de liggers over de lengte in hoogte zullen gaan varieren, is het nog niet zo 
zinvol de afmetingen van de profielen nu al te gaan bepalen. 
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Hoofdstuk 6: Constructief ontwerp ronde gebouw met 
verkeerstoren 

6.1 Alternatieven 

Een van de redenen waarom het ronde gebouw constructief gezien erg interessant is, is dat er eigenlijk 
twee delen in elkaar staan, het ronde gebouw en de toren. Er moet gekozen warden of deze gebouwen 
constructief los van elkaar komen te staan, of de toren het gebouw steunt of juist andersom of 
combinaties hiervan. Hieronder staan een aantal altematieven (figuur 22 en tabel 7). 
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Figuur 22: alternatieven A t/m H voor de constructie van het ronde gebouw en toren 

A Delen staan los van elkaar 
B Gebouw leunt volledig op toren 
C Toren ingeklemd op h = 7 meter, dak gebouw leunt tegen toren 
D Toren ingeklemd op h = 24 meter 
E Delen staan los, alleen dak en verdieping leunen tegen toren 
F Delen staan los, alleen dak leunt tegen toren 
G Als F, maar dan met dak ingeklemd op toren 
H Als F, maar dan met dak ingeklemd op toren 
Tabel 7: alternatieven A t/m H voor de constructie van het ronde gebouw en toren 

Het belangrijkste criterium voor de evaluatie van de altematieven, is de uitbuiging aan de top van de 
toren. Deze mag vanwege de lift, eventuele radarapparatuur en in verband met de aardbevingen, die 
nog niet zijn meegenomen, de waarde van h/1000 niet overschrijden. De uitbuiging aan de top van de 
toren zal waarschijnlijk maatgevend zijn voor de constructie van de toren. Bij gelijke uitbuiging van 
twee altematieven kan het inklemmingsmoment vervolgens een factor ter overweging zijn. 
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6.2 Windbelasting 

Orn aan de uitbuiging van de toren te kunnen rekenen, moet de horizontale belasting, de wind, globaal 
bekend zijn. Deze is volgens de Nederlandse norm [1] als volgt berekend: 

Prep= cdim * cindex * ceq * <1>1 * Pw 

V oor het ronde gebouw geldt: 
cdim = (1 + 7 *I* ✓B) / (1 + 7 * I) 
I= 1 / (In (h / 0,2 )) = 1 /In 120 = 0,21 
B = 1 / ( 0,94 + 0,021 * h213 + 0,029 * b213) = 1 / ( 0,94 + 0,021 * 24213 + 0,029 * 90213

) = 0,59 
cdim = (1 + 7 * 0,21 * ✓o,59) I (I+ 7 * 0,21) = 0,86 
Cindex * I = Cpe = 0,8 
ceq = 1 
<1>1 = 1 
begane grond (had) 
1 e verdieping (h.:;6) 
2e verdieping (h.:;13) 
3e verdieping (h.:;20) 

Pw *2=0,7 
Pw *2 = 0,9 
Pw *2 = 1,15 
Pw *2 = 1,29 

De wind die op het gebouw staat, wordt voor de constructie van het totale gebouw geschematiseerd tot 
twee krachten, waarvan een boven en een onder aan de verdieping aangrijpt en waarvoor geldt F = 

(bgebouw * hverdieping * Prep, verdieping)/2. 

Er geldt dan het volgende schema (figuur 2 3) 

-- -----<}--

rl i 
"'.: 
C\11 

I 
~--

1 ! 

l ' i t ' 
Figuur 23: windbelasting op ronde gebouw 

V oor de toren geldt: 
cdim = (1 + 7 * I * ✓B) / ( 1 + 7 * I) 
I= 1 / (In (h / 0,2 )) = 1 /In 350 = 0,17 
B = 1 / ( 0,94 + 0,021 * h213 + 0,029 * b213

) = 1 / ( 0,94 + 0,021 * 70213 + 0,029 * 10213) = 0,7 
cdim = (1 + 7 * 0,17 * ✓o,7) I (I+ 7 * 0,17) = 0,91 
Cindex = Cpe = 0,8 
ceq = 1 
<1>1 = 1 
verkeerstoren (h.:;70) 
schacht (h.:;45) 

Pw = 1,78 
Pw = 1,62 

voor de toren geldt dan het volgende schema (figuur 24) 
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Figuur 24: windbelasting op toren 

*1
: Voor Cindex is alleen met druk (0,8) gerekend. De zuiging (0,4) is niet meegenomen. 

*2 
: Bij de bepaling van de windbelasting is de waarde van Pw voor verschillende hoogtes van het 

gebouw verschillend aangenomen. Dit is niet volgens de norm, waarin de waarde voor Pw wel 
afhankelijk is van de totale hoogte van het gebouw, maar niet over de hoogte van het gebouw varieert. 
Aangezien het slechts om ontwerpberekeningen gaat, is dit verschil niet meer aangepast. 

Beide bovenstaande afwijkingen van de norm zijn wel geconstateerd maar niet meer aangepast. De 
reden hiervoor is als volgt. Het gaat om verschillen die bij de berekeningen van alle varianten op 
dezelfde manier meegenomen zijn. Het zou veel moeite en tijd kosten om alle berekeningen aan te 
passen, terwijl het voor het eindresultaat geen verschil uitmaakt. Het doel was het maken van een 
keuze en die keuze zal niet veranderen. 
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6.3 Methode en aannamen voor berekening van de uitbuiging van de 
toren 

Nu de windbelasting bekend is, kunnen de horizontale uitbuiging en het inklemmingsmoment per 
alternatief berekend warden. 

hi = de hoogte van een bepaald punt ten opzichte van de inklemming van de toren. 

De methade om de uitbuiging van de toren te berekenen is als volgt (jiguur 25): 

8 = I 

Fi * (hi - h(i-ly / 2EI + 
Mi* (hi- l\i1J) I EI+ 
~(i-1) 

Fi * (hi - h(i_ 1i)3 / 3EI + 
Mi* (hi- h(i_1i)2 / 2EI + 
◊(i-1) + 
~(i-1) * (hi - h(i-1)) 

V 

Figuur 25: mechanicamodel ten behoeve van 
bepaling uitbuiging toren 

De hiermee te berekenen uitbuiging is slechts de uitbuiging van de toren zelf. De geschematiseerde 
inklemming zal een hoekverdraaiing hebben, die uitbuiging aan de top van de taren ten gevalg heeft. 
Deze moet bij de uitbuiging van de toren zelf warden opgeteld om de to tale eerste orde uitbuiging te 
verkrijgen. Orn de werkelijke uitbuiging te verkrijgen, moet de eerste arde uitbuiging nag warden 
vermenigvuldigd met de vergrotingsfactar n/(n-1). 

Orn een voorlopige berekening van de uitbuiging te kunnen maken is voor de E-modulus van 
gewapend beton gebruik gemaakt van Er. [5] Dit is een fictieve E-modulus, afgeleid uit het M-K
diagram (jiguur 26). 

Figuur 26: M-K-diagram metfictieve elasticiteitsmodulus E1 

Voar de combinatie buiging en normaalkracht en f ck van 35 N/mm2 geldt dat Er< 5350 N/mm2
• Voor 

Er is de waarde 5350 aangehauden. De tabel in NEN 6720 geldt alleen voor symmetrisch gewapende 
rechthoekige doorsneden, maar kan voor deze voarlopige schatting wel gebruikt warden. 

30 



Ontwerp luchthaventerminal Brasov, Roemenie 
Afstudeerproject capaciteitsgroep CO 

Mieke van den Munckhof 
V erslag fase 2 

Indien er in de hele doorsnede geen trek optreedt, dus als M/W - N/ A < 0, dan mag met een hogere E
modulus van bijvoorbeeld 10.000 N/mm2 gerekend worden. Voorlopig wordt daar echter niet vanuit 
gegaan. 

Een cirkelvormige doorsnede heeft een I van n * (R4 
- r4

) / 4. De buitenstraal van de toren is 5300 mm 
(jiguur 27). 

Figuur 27: binnen- en buitenstraal toren ten behoeve van de bepaling van I 

Stel dat de toren een ,vanddikte heeft van 300 mm, dan ge!dt 
I ,men= n * (53004 

- 50004
) I 4 = 1,29 * 10 14 mm4

. 

Stel dat de toren een wanddikte heeft van 400 mm, dan geldt 
I toren = 7r * (53004 

- 49004
) / 4 = 1,67 * 1014 mm4

• 

Stel dat de toren een wanddikte heeft van 500 mm, dan geldt 
I toren = n * (53004 

- 48004
) I 4 = 2,03 * 1014 mm4

• 

De bijbehorende voorlopige aannamen voor EI worden dan 
wanddikte 300 mm: EI= 5350 N/mm2 * 1,29 * 1014 mm4 = 6,9 * 1017 Nmm2

, 

wanddikte 400 mm: EI= 5350 N/mm2 * 1,67 * 1014 mm4 = 8,9 * 1017 Nmm2 

wanddikte 500 mm: EI= 5350 N/mm2 * 2,03 * 1014 mm4 = 1,09 * 1018 Nmm2
• 
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6.4 Vergelijking alternatieven op basis van uitbuigingen aan de top 

De uitbuigingen aan de top voor de verschillende alternatieven zijn berekend in Excel volgens de 
hierboven beschreven methoden en waarden. In tabel 8 staan de eindresultaten van de berekeningen. 
Zie bijlage A voor de totale berekening. 

uitbuiging toren 

wand wand wand hoogte inkl M inkl 
300mm 400 mm 500mm (m) (kNm) 

A delen staan los 85,5 66,3 54,1 0 38800 
B gebouw leunt volledig op 103,2 80,0 65,3 0 60405 

toren 
C toren ingeklemd op 7 meter, 64,8 50,2 41,0 7 39740 

dak gebouw leunt op toren 
D toren volledig ingeklemd op 21,8 16,9 13,8 24 21040 

24 meter 
E delen los, alleen dak en ring 110,9 86,0 70,2 0 61600 

leunen tegen toren 
F delen los, alleen dak leunt 95,1 73,7 60,2 0 47440 

tegen toren 
G F met eliminatie M op 24 m 60,0 46,5 38,0 0 26400 
H C met eliminatie M op 24 m 39,9 30,9 25,3 7 18700 
Tabel 8: Resultaten berekening uitbuiging toren ten gevolge van windbelasting 

Zoals eerder gezegd zijn bovenstaande uitbuigingen slechts de eerste orde uitbuigingen van de toren 
zelf. Hierbij moet de hoekverdraaiing van de fundering en de extra uitbuiging ten gevolge van het 
tweede orde effect nog worden opgeteld. 

Controle op trek in de doorsnede 

Bij het grootste moment en de kleinste doorsnede geldt de volgende berekening: 

M = 61600 * 106 Nmrn 
W =II uiterste vezel = 1,29 * 1014 I 5300 = 2,43 * 10 10 mrn3. 
N is de verticale belasting ter plaatse van de inklemrning 
kantoorverdiepingen 2 * 500 m2 * 9,0 kN/m2 = 9000 kN 
het dak 500 m2 * 6, 1 kNlm2 = 3050 kN 
de schacht van de toren A* h * p = rr (5,32 - 4,82

) m2 * 40 m * 25 kNlm3 = 15865 kN 
N = 9000 + 3050 + 15865 = 27915 kN = 2,8 * 107 N. 
A= rr * (53002 

- 50002
) = 9,71 * 106 mrn2

• 

MIW - NIA= 61600 * 106 I 2,43 * 10 10 
- 2,8 *107 I 9,71 * 106 = 2,53 - 2,88 = - 0,35 Nlmm2

• 

Bij alleen permanente belasting en wind geldt dat N = 3050 + 15865 = 18915 kN, dan is 

MIW - NIA= 61600 * 106 I 2,43 * 1010 
- 1,9*107 I 9,71 * 106 = 2,53 - 1,96 = 0,57 Nlmm2

• 

V 66r de imichting van de kantoren kan er dus wel trek optreden in de doorsnede. Voorlopig is verder 
gerekend met de verlaagde waarde van 5.300 Nlmm2, ook omdat de berekeningen nog niet zo 
gedetailleerd zijn, dat met zekerheid gezegd kan worden dat er bij de combinatie permanente belasting, 
veranderlijke kantoorbelasting en wind geen trek zal optreden. 

Twee andere conclusies die getrokken kunnen worden uit de controle op trek in de doorsnede zijn de 
volgende: 
- De spanningen in de doorsnede zijn zeer laag. Het is hierdoor duidelijk dat de uitbuiging van de toren 
inderdaad maatgevend is. 
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- Doordat de spanningen in de doorsnede zo laag zijn, zullen aardbevingen geen enorm probleem gaan 
vormen. V oor aardbevingen gelden namelijk geen uitbuigings- of andere vervormingseisen. Er geldt 
dat constructieve elementen niet mogen bezwijken. 

Interpretatie tabel en evaluatie alternatieven 

De voorlopige uitbuigingseis voor de toren is 8 /h < 1/1000 
⇒ 8 < h/1000 ⇒ 8 < 72000/1000 ⇒ 8 < 72 mm. 

Bovenstaande tabel is globaal berekend met voorlopige aannames voor Ebeton· Uit bovenstaande tabel 
kan niet eenvoudig de conclusie getrokken worden dat de waarden boven de 72 mm niet voldoen en 
die eronder wel. Een dergelijke conclusie zou voorbarig zijn, met nauwkeurigere berekeningen kunnen 
de resultaten veranderen. Bovendien is de invloed van de hoekverdraaiing van de fundering en het 
tweede orde effect nog niet meegenomen. Een conclusie die wel met zekerheid getrokkken mag 
worden, is dat de wijze van inklemming van de toren van groot belang is. Alle altematieven zitten in 
de orde van grootte van de maximale uitbuiging. Het is dus verstandig eerst de altematieven met de 
kleinste uitbuigingen, C, D, Gen H verder te bekijken en pas als deze niet mogelijk blijken te zijn, met 
f'lp ~prlPrPn '\TPrrlPr tP g~~n. 

Over de altematieven A, B, E en F kan nog wel het volgende gezegd worden: 

Bij keuze tussen A en F, is F waarschijnlijk toch de beste keus. De uitbuiging is wel iets groter, maar 
het is voor de bovenste verdieping van de waiting lounge visueel zeer belangrijk dat deze zo open 
mogelijk is. Stabiliteitsverbanden, bijvoorbeeld in de gevel, zouden het bedoelde beeld behoorlijk 
verstoren. Vandaar dat F, waar de stabiliteit van de bovenste verdieping door de toren verzorgd wordt, 
indien mogelijk de voorkeur zou krijgen boven A. 

B: Het is niet nodig dat ook de onderste twee verdiepingen tegen de toren aanleunen. Met stijve 
verdiepingsvloeren kunnen zij best voor hun eigen stabiliteit zorgen. 

E: Ook op de tweede verdieping mogen best verbanden staan om alleen zichzelf overeind te houden. 

Bij D geldt hetzelfde nadeel als bij altematief A, namelijk dat op de bovenste verdieping van de 
waiting lounge stabiliteitsverbanden moeten komen. Bij D moeten deze verbanden niet alleen de eigen 
verdieping van stabiliteit voorzien, ook de toren moet ingeklemd warden. Vandaar dat ook altematief 
D niet de voorkeur zal krijgen. 
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6.5 V oorkeursvarianten 

Altematieven C, G en H zullen verder bekeken worden. De onderstaande berekeningen zijn gemaakt 
voor een toren met wanddikte van 500 mm. In het overzicht staat een tabel met alle wanddiktes. De 
berekeningen zijn op precies dezelfde wijze uitgevoerd, alleen de waarde voor I,oren is aangepast. 

6.5.1 Alternatief C 
(figuur 28) 

~· 

Figuur 28: aiternatief C 

Als de toren en de vloeren en de wanden van het ronde gebouw van beton aan elkaar vast worden 
gestort, geldt dit als inklemming. Een andere benadering is om de totale I te berekenen. Deze zal zo 
groot zijn dat de uitbuiging en hoekverdraaiing ook geelimineerd worden, dus dan heb je toch een 
inklemming. 

Hoekverdraaiing fundering 

Als vereenvoudiging wordt het moment van 39740 kNm alleen opgenomen door de funderingspalen 
op het eind van alle radialen. 
Als vorm-veranderings-voorwaarde geldt dat de onderbouw in verhouding oneindig stijf is en dus de 
verhouding tussen verlenging van de funderingspaal en afstand tot het middelpunt steeds gelijk is. 
De bijdrage aan het moment per paal (figuur 29) wordt als volgt berekend: 

Afstand paal x die bijdraagt aan moment: 
Kracht paal x: 
Bijdrage paal x aan moment: 

X 

sin a = x I R ⇒ x = R * sin a. 

Fx = (x I R) * F = F * sin a 
Mx = F x * x = F * R * sin2 a 

Figuur 29: paalkrachten verdeling ten gevolge van moment M 

Er geldt dus I: Mx = 2 (links en rechts) * F * 41,3 m * (sin90 + 2 * sin2 80 + 2 * sin2 70 + 2 * sin2 60 + 2 
* sin2 50 + 2 * sin2 40 + 2 * sin2 30 + 2 * sin2 20 + 2 * sin2 10) = 39740 kNm, 
dus 2 * F * 41,3 * 9 = 39740 kNm, dus F = 53 kN. 
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De hoekverdraaing van de fundering is als volgt 
(jiguur 30) 

~ = ()funderingspaal / 413 00 
()funderingspaal = FI / EA 

F = 53000 N 
I= afstand tot rotsbodem = 5,0 meter 
E = Er= 5350 Nmm2 

A = bijvoorbeeld 200*200 mm2. 

__ ___J 

/:lJ2C 

Figuur 30: hoekverdraaing fundering 

1
3_~?P tur 

I 

bfunderingspaal = 53000 * 5000 / 5350 * 2002 = 1,23 mm 

~ = bfunderingspaal / 41300 = 1,23 / 41300 = 2,998 * 10 5
. 

Dus 8 top is 2,998 * 10-5 * 65000 nun= 1,95 mm. 
(jiguur 31) --(jt-_I.-~:~= = 3 f ,)rldP"'1'7~Si::HHJ. 

/.; 

Figuur 31: uitbuiging top toren 

totale eerste orde uitbuiging 

door fundering = 1,95 mm 
door constructie als C met wanddikte 500 daarop in te klemmen = 41,0 mm 

totaal eerste orde is dus 43,0 mm. 

Uitbuiging tweede orde 

Alleen een eerste orde berekening volstaat hier niet. De berekening van de tweede orde is als volgt. 

Uitbuiging tweede orde = n / (n -1) * uitbuiging eerste orde 

n1 = Nk, / N' = C IN' 1, dit heeft betrekking op de fundering. 
n2 = Nk,/ N' = n 2 *EI/ N' * V, dit heeft betrekking op de toren zelf. 

C =MI~= 39800 * 106 
/ (2,998 * 10.5

) = 1,33 * 10 15 Nmm. 
I = 65 meter = 65000 mm 
N' is de verticale belasting van de toren in bruikbaarheidsgrenstoestand 
kantoorverdiepingen 2 * 500 m2 * 9,0 kN/m2 = 9000 kN 
het dak 500 m2 * 6,1 kN/m2 = 3050 kN 
de schacht van de toren A* h * p = 7t (5,32 - 4,82

) m2 * 40 m * 25 kN/m3 = 15865 kN 
N' = 9000 + 3050 + 15865 = 27915 kN = 2,8 * 107 N. 
EI is bij de wanddikte van 500 mm, 5350 * 2,03 * 10 14 mm4

• = 1,09 * 1018 Nmm2
. 

lk = 2 *I= 2 * 65.000 mm= 130.000 mm 

n 1 = C IN' 1 = 1,33 * 1015 Nmm / (2,8 * 107 N * 65000 mm)= 732 
n2 = n2 * EI/ N' * V = 11:

2 * 1,09 * 1018 Nmm2 
/ (2,8 * 107 N * 130.0002 mm2

) = 22,7. 

n1 en n2 zijn beide zo groat dat het tweede orde effect verwaarloosd kan warden. De eerste orde 
uitbuiging voldoet aan de uitbuigingseis. 
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6.5.2 De werking van alternatieven G en H 

Altematieven G en H worden gesteund door de radiale liggers die momentvast aan de toren verbonden 
zijn. Door middel van kolommen in de gevel zijn deze liggers aan de fundering gekoppeld (figuur 32). 

Figuur 32: schematisering hoofdonderdelen voor alternatieven Gen H 

De werking van de liggers die een tegenmoment leveren is als volgt: 
- De oorspronkelijke hoekverdraaiing van altematieven G en H zonder liggerconstructie was ~ (figuur 
33). 

Figuur 33: oorspronkelijke hoekverdraaiing toren, zonder steunconstructie 

Wanneer in deze uitgangspositie (denkbeeldig) de liggers worden aangebracht, zal de toren een stukje 
terug draaien en zal de liggerconstructie een stukje uitgetrokken worden. Er geldt: 

~ terugdraaiing toren + ~ uittrekken constructie = ~ oorspronkelijk (figuur 34). 

Figuur 34: onderlinge relatie hoekverdraaiingen 

Het moment ten gevolge van krachten op bet eind van elke radiaal 

Het moment dat ontstaat door het aanbrengen van de ligger constructie bestaat uit de som van de 
reactiekrachten op het eind van alle radiale liggers (Fi) maal de afstand tot het middelpunt (afstandJ 

De kracht per radiaal is Fi = F * sin ai 
De afstand per radiaal is afstandi = 41,3 m * sin ai. 
De bijdrage aan het moment per radiaalkracht is dus Fi* afstandi = F * 41,3 * sin2 a (figuur 35). 
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Figuur 35: bijdrage aan het moment per radiaalkracht 

Het totale moment bedraagt dus L F; * afstand; = L F * 41,3 m * sin2 a = 
2 (links en rechts) * F * 41,3 m * ( sin90 + 2 * sin2 80 + 2 * sin2 70 + 2 * sin2 60 + 2 * sin2 50 + 2 * sin2 

40 + 2 * sin2 30 + 2 * sin2 20 + 2 * sin2 10) = 2 * 41,3 * F * 9 = 743,4 * F [kNm]. 

De enige onbekende in het moment dat ontstaat ten gevolge van het aanbrengen van de 
liggerconstructie is dus F, de kracht die ontstaat aan het eind van de Jiggers. 

Aangezien <I> terugdraaiing toren afhankelijk is van bovengenoemd moment, afhankelijk van F en <I> 

uittrekken constructie afhankelijk is van dezelfde F, zit er in de vergelijking '<I> terugdraaiing toren + <I> 

uittrekken constructie = <I> oorspronkelijk' maar een onbekende, F. 

<I> terugdraaiing toren 

<I> terugdraaiing toren = M * h /EI= 743,4 * F * h / Eltoren 

De waarde van h en Eltoren worden bepaald door de gekozen constructie en de gegeven waarde h .. 

<I> uittrekken constructie 

<I> uittrekken constructie = (ti 1 pendel + 8 ligger) / 41300 mm 

ti 1 pendel = F * 1 / EA = F * (h - hinklemming) I Ependel * Apendel· 

8 ligger = F * 13 
/ 3 EI = F * 413003 I 3 Evakwerk * Ivakwerk· 

De waarden hinklemming, EpendeJ, Evakwerb Apendel en Ivakwerk worden bepaald door de constructie en zijn dus 
zelf te kiezen. 
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Oplossing vergelijking 

Zodra voor de zelf te kiezen waarden een waarde is aangenomen en <I> oorspronkelijk berekend is, kan 
door invullen van deze waarden F berekend worden en daarmee het tegenmoment van 743,4 * F. 

Zodra de waarde voor F bekend is, kan deze ingevuld worden en zijn <I> temgdraaiing toren en <p 
uittrekken constmctie bekend (jiguur 36). 

,-,,:,uct e Ii 
) 

Figuur 36: uiteindelijk hoekverdraaiing en uitbuiging toren 

Totale uitbuiging van de toren 

Het temgdraaiien van de toren is de reductie van <I> en mag met de resterende hoogte (72 - 24 meter) 
vermenigvuldigd worden, waardoor een deel van de reductie van de uitbuiging volgt. Het andere deel 
van de uitbuiging is de temgdraaiing door het tegenmoment, namelijk 8 = M * h2 

/ 2EI10,en· 

Deze twee delen van de reductie van de uitbuiging mogen van de uitbuigingen van altematieven C en 
F worden afgetrokken. 

De waarde van de uitbuiging van G en H in de vergelijkende tabel waren dus een grover berekende 
waarde. De hierboven berekende waarde is ten eerste nauwkeuriger doordat het moment is berekend 
met de stijfheidsverhoudingen tussen toren en constmctie en niet, zoals bij de vergelijkende tabel, het 
totale moment was geelimineerd. Bovendien is bij deze berekening de hoekverdraaiing van de 
constmctie van de reductie afgetrokken. 

Na bovenstaande reducties moeten eveneens de hoekverdraaiingen van de fundering bij C en F met 
gereduceerde momenten berekend warden. Daama volgt ook de tweede orde berekening. 
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6.5.3 Alternatief G 
(jiguur 37) 

-~--~-------
~-:_::._~-~=:-_.:-_.c_-~/~ r---=_~ ~----- -

Figuur 3 7: alternatief G 

- De oorspronkelijke hoekverdraaiing is die van altematiefF op hoogte van 24 meter. Deze 
hoekverdraaiiing bedraagt 
8,22 * 1014 

/ Eiwanddikte500mm = 8,22 * 10 14 
/ 1,09 * 1018 = 7,54 * 10-4

. 

- De constructie levert een moment op waarvoor geldt 
~ terugdraaiing toren + ~ uittrekken constructie = ~ oorspronkeiijk. Dit moment bestaat uit de 
reactiekrachten op het eind van alle radiale liggers maal de afstand tot het middelpunt en bedraagt 
743,4 * F kNm. 

- ~ terugdraaiing toren = M * h /EI= 743,4 * F * h / Ei,o,en = 743,4 * F * 106 * 24000 / 1,09 * 1018 = 
1,64 * 10-5 * F. 

- ~ uittrekken constructie = (~ 1 pendel + o ligger) / 41300 mm. 
- ~ 1 pendel = F * 1 / EA = F * (h - hinklemming) / Ependel * Apendel· 
Stel de 'pendels' zijn de gevelkolommen, bijvoorbeeld HEA 360, dan is A= 14280 mm2

• 

~ 1 pendel = F * 24000 / (2,1 * 105 * 14280) = 8,00 * 10-6 * F [mm]. 
- 0 ligger = F * 13 

/ 3 EI = F * 413003 
/ 3 Evakwerk * Ivakwerk· 

Stel het vakwerk bestaat uit boven- en benedenrand IPE 360 met een afstand van 3,6 meter, dan geldt 
dat I= 0,8 * 2 * 18002 * 72730 = 3,77 * 10 11

• 

o ligger = F * 413003 
/ (3 * 2,1 * 105 * 3,77 * 10 11

) = 2,97 * 10-4 * F [mm] 

- ~ uittrekken constructie = (~ 1 pendel + o ligger) / 41300 mm= 
(8,00 * 10-6 * F + 2,97 * 104 * F)/ 41300 = F * 7,38 * 10-9

_ 

- ~ terugdraaiing toren + ~ uittrekken constructie = ~ oorspronkelijk, dus 
F * (1,64 * 10-5 + 7,38 * 10-9

) = 7,54 * 10-4
, dus F = 46 kN. 

Het geleverde tegenmoment is 743,4 * F = 743,4 * 46 = 34196 kNm. 
~ terugdraaiing toren = 1,64 * 10-5 * F = 1,64 * 10-5 * 46 = 7,544 * 10 4

• 

De reductie op het terugdraaien van de toren is M*h2/2EI + ~ * h = 
34196 * 106 * 240002 

/ (2 * 1,09 * 10 18
) + 7,544 * 10-4 * 48000 = 9,0 + 36,2 = 45,2 mm 

De uiteindelijke uitbuiging is hiermee gereduceerd tot 60,2 - 45,2 = 15 mm. 

De hoekverdraaiiingen van de fundering 

Het moment op niveau maaiveld is 47440 - 34150 = 13290 kNm. Ter vereenvoudiging wordt dit 
moment opgenomen door funderingspalen op het eind van alle diagonalen. 
Als vvvw geldt dat de onderbouw in verhouding oneindig stijf is en dus de verhouding tussen 
verlenging van de funderingspaal en afstand tot het middelpunt steeds gelijk is. 
Er geldt dat Fop afstand x = F * sin a. De bijdrage aan het moment is dus F * sin a* 41,3 m * sin a. 

Er geldt dus L F*a = 2 (links en rechts) * F * 41,3 m * (sin90 + 2 * sin2 80 + 2 * sin2 70 + 2 * sin2 60 + 
2 * sin2 50 + 2 * sin2 40 + 2 * sin2 30 + 2 * sin2 20 + 2 * sin2 10) = 13290 kNm, 
dus 743,4 F = 13290 kNm dus F = 18 kN. 

39 



Ontwerp luchthaventerminal Brasov, Roemenie 
Afstudeei:project capaciteitsgroep CO 

Mieke van den Munckhof 
V erslag fase 2 

q> = <)funderingspaal / 41300 
<)funderingspaal = Fl / EA 

F = 18000N 
1 = afstand tot rotsbodem = 5,0 meter 
E = Er= 5350 Nmm2 

A= bijvoorbeeld 200*200 mm2. 

Drunderingspaal = 18000 * 5000 / 5350 * 2002 = 0,42 mm 

q> = <)funderingspaal / 41300 = 0,42 / 41300 = 1,02 * 10·5_ 
Dus 5 top is 1,02 * 1 o-s * 72000 mm= 0, 73 mm. 

totale eerste orde uitbuiging 

De uitbuiging van de gesteunde toren met wanddikte van 500 mm is 15,0 mm. 
De uitbuiging ten gevolge van de hoekverdraaiing van de fundering is 0,73 mm 
De totaie eerste orde uitbuiging is dus 15,7 mm. 

Uitbuiging tweede orde 

Alleen een eerste orde berekening volstaat hier niet. De berekening van de tweede orde is als volgt. 

Uitbuiging tweede orde = n / (n -1) * uitbuiging eerste orde 

1 / n = 1 / n1 + 1 / n2 + 1 / n3 
n1 = Nkr / N' = cl / N' 11, dit heeft betrekking op de fundering. 
n2 = Nkr/ N' = rc2 *EI/ N' * 1/, dit heeft betrekking op de gesteunde toren zelf. 

cl= M / q> = 13290 * 106 I (l,02 * 10"5) = 1,3 * 1015 Nmm. 
11 = 72 meter= 72000 mm 
N' is de verticale belasting van de toren in bruikbaarheidsgrenstoestand 
kantoorverdiepingen 2 * 500 m2 * 9,0 kN/m2 = 9000 kN 
het dak 500 m2 * 6, 1 kN/m2 = 3050 kN 
de schacht van de toren A* h * p = re (5,32 - 4,8 2

) m2 * 40 m * 25 kN/m3 = 15865 kN 
N' = 9000 + 3050 + 15865 = 27915 kN = 2,8 * 107 N. 
EI is bij de wanddikte van 500 mm, 5350 * 2,03 * 1014 mm4. = 1,09 * 10 18 Nmm2

• 

lk = 2 * lbovensteun = 2 * 48.000 mm= 96.000 mm 

n1 = C / N' 1 =1,3 * 1015 Nmm / (2,8 * 107 N * 72000 mm)= 645 
n2 = rc2 *EI/ N' * 1/ = rc2 * 1,09 * 10 18 Nmm2 / (2,8 * 107 N *96.0002 mm2

) = 41,7. 

n1 en n2 zijn beide zo groot dat het tweede orde effect verwaarloosd kan worden. De eerste orde 
uitbuiging voldoet aan de uitbuigingseis. 
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6.5.4 Alternatief H 
(figuur 38) 

t==,eC:::::--::-:-z~ 
' I 

xx~~ 
Figuur 38: alternatief H 

- De oorspronkelijke hoekverdraaiing is die van altematief Cop hoogte van 24 meter. Deze 
hoekverdraaiiing bedraagt 
5,17 * 10 14 

/ Eiwanddikte 500mm = 5,17 * 10 14 
/ 1,09 * 10 18 = 4,74 * 10-4

. 

- De constructie levert een moment op waarvoor geldt 
qi terugdraaiing toren + qi uittrekken constructie = ~ oorspronkelijk. Dit moment bestaat uit de 
reactiekrachten op het eind van alle radiale liggers maal de afstand tot het middelpunt en bedraagt 
743,4 * F kNm. 

- q> terugdraaiing toren = M * h /EI= 743,4 * F * h / Ei,0 ,en = 743,4 * F * 106 * 17000 / 1,09 * 1018 = 
1,16 * 10-5 * F. 

- qi uittrekken constructie = (~ 1 pendel + 8 ligger) I 41300 mm. 
- ~ 1 pendel = F * 1 /EA= F * (h - hinklemming) I Ependel * Apendel· 
Stel de 'pendels' zijn de gevelkolommen, bijvoorbeeld HEA 360, dan is A= 14280 mm2

• 

~ 1 pendel = F * 17000 / (2,1 * 105 * 14280) = 5,67 * 10-6 * F [mm]. 
- 8 ligger = F * 13 

/ 3 EI = F * 413003 
/ 3 Evakwerk * Ivakwerk· 

Stel het vakwerk bestaat uit boven- en benedemand IPE 360 met een afstand van 3,6 meter, dan geldt 
dat I= 0,8 * 2 * 18002 * 72730 = 3,77 * 10 11

• 

8 ligger = F * 413003 
/ (3 * 2,1 * 105 * 3,77 * 10 11

) = 2,97 * 10-4 * F [mm] 

- qi uittrekken constructie = (~ 1 pendel + 8 ligger) / 41300 mm= 
(5,67 * 10-6 * F + 2,97 * 10-4 * F)/ 41300 = F * 7,33 * 10-9

_ 

- q> terugdraaiing toren + q> uittrekken constructie = q> oorspronkelijk, dus 
F * (1,16 * 10-5 + 7,33 * 10-9

) = 4,74 * 10-4
, dus F = 41 kN. 

Het geleverde tegenmoment is 743,4 * F = 743,4 * 41 = 30479 kNm. 
qi terugdraaiing toren = 1, 16 * 10-5 * F = 1, 16 * 10-5 * 41 = 4,756 * 10-4

_ 

De reductie op het terugdraaien van de toren is M*h2/2EI +qi* h = 
30479 * 106 * 170002 

/ (2 * 1,09 * 1018
) + 4,756 * 10-4 * 48000 = 4,0 + 22,8 = 26,8 mm 

De uiteindelijke uitbuiging is hiermee gereduceerd tot 41,0 - 26,8 = 14,2 mm. 

De hoekverdraaiiingen van de fundering 

Het moment opeen hoogte van 7 meter is 39740 - 30479 = 9261 kNm. Dit moment wordt opgenomen 
door funderingspalen op het eind van alle diagonalen. 
Als vvvw geldt dat de onderbouw in verhouding oneindig stijf is en dus de verhouding tussen 
verlenging van de funderingspaal en afstand tot het middelpunt steeds gelijk is. 
Er geldt dat Fx op afstand x = F * sin a. De bijdrage aan het moment is dus F * sin a* 41,3 m * sin a. 

Er geldt dus I F*a = 2 (links en rechts) * F * 41,3 m * (sin90 + 2 * sin2 80 + 2 * sin2 70 + 2 * sin2 60 + 
2 * sin2 50 + 2 * sin2 40 + 2 * sin2 30 + 2 * sin2 20 + 2 * sin2 10) = 13290 kNm, 
dus 743,4 F = 9261 kNm dus F = 12,5 kN. 
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<ji = ()funderingspaal / 41300 
()funderingspaal = Fl / EA 

F = 12500 N 
1 = afstand tot rotsbodem = 5,0 meter 
E = Er= 5350 Nmm2 

A = bijvoorbeeld 200*200 mm2. 

◊funderingspaal = 12500 * 5000 / 5350 * 2002 = 0,3 mm 

<ji = ()funderingspaal / 41300 = 0,3 / 41300 = 7,07 * 10-6
• 

Dus 8 top is= 7,07 * 10-6 * 72000 mm= 0,51 mm. 

totale eerste orde uitbuiging 

De uitbuiging van de gesteunde toren met wanddikte van 500 mm is 14,2 mm. 
De uitbuiging ten gevolge van de hoekverdraaiing van de fundering is 0,51 mm 
De totale eerste orde uitbuiging is dus 14,7 mm. 

Uitbuiging tweede orde 

Alleen een eerste orde berekening volstaat hier niet. De berekening van de tweede orde is als volgt. 

Uitbuiging tweede orde = n / (n -1) * uitbuiging eerste orde 

1 / n = 1 / n 1 + 1 / n2 + 1 / n3 
n 1 = Nk, / N' = C1 / N' 11, dit heeft betrekking op de fundering. 
n2 = Nk,/ N' = rc 2 *EI/ N' * V, dit heeft betrekking op de gesteunde toren zelf. 

cl= MI <I>= 9261 * 106 
/ (7,07 * 10·6

) = 1,3 * 10 15 Nmm. 
11 = 72 meter= 72000 mm 
N' is de verticale belasting van de toren in bruikbaarheidsgrenstoestand 
kantoorverdiepingen 2 * 500 m2 * 9,0 kN/m2 = 9000 kN 
het dak 500 m2 * 6, 1 kN/m2 = 3050 kN 
de schacht van de toren A* h * p = re (5,3 2 

- 4,82
) m2 * 40 m * 25 kN/m3 = 15865 kN 

N' = 9000 + 3050 + 15865 = 27915 kN = 2,8 * 107 N. 
EI is bij de wanddikte van 500 mm, 5350 * 2,03 * 1014 mm4

. = 1,09 * 1018 Nmm2
. 

lk = 2 * lbovensteun = 2 * 48.000 mm= 96.000 mm 

n1 = C / N' 1 =1,3 * 10 15 Nmm / (2,8 * 107 N * 72000 mm)= 645 
n2 = rc2 *EI/ N' * 1/ = rc2 * 1,09 * 1018 Nmm2 

/ (2,8 * 107 N *96.0002 mm2
) = 41,7. 

n 1 en n2 zijn beide zo groot dat het tweede orde effect verwaarloosd kan worden. De eerste orde 
uitbuiging voldoet aan de uitbuigingseis. 

42 



Ontwerp luchthaventerminal Brasov, Roemenie 
Afstudeerproject capaciteitsgroep CO 

6.6 Overzicht en conclusies 

. - r 

f 

·~ 
'I 

Figuur 39: de berekende voorkeursvarianten 

Mieke van den Munckhof 
V erslag fase 2 

Zoals gezegd zijn op dezelfde manier als hierboven de uitbuigingen voor de wanddiktes van de toren 
van 300 mm en 400 mm ook berekend. Het overzicht is weergegeven in tabel 9. 

wanddikte C G H 

500mm 45,0mm 16,1 mm 15,1 mm 
400mm 55,2mm 19,5 mm 18,5 mm 
300mm 71,9 mm 25,4 mm 23,8mm 

Tabet 9: uitbuigingen varianten C, G en H ten gevolge van windbelasting 

De conclusies die hieruit getrokken kunnen worden zijn de volgende: 

- De verschillen tussen G en H zijn zo klein dat het niet nodig is om de inklemming al op een niveau 
van 7 meter te realiseren. Altematief H valt dus af. Uiteraard moet het moment bij altematief G wel 
door de fundering opgenomen kunnen worden. Dit moment is echter zo klein (9261 kNm) dat dit geen 
problemen op zal leveren. 

- de keuze is nu tussen C en G. De voordelen van G zijn dater in de plattegrond op de begane grond en 
eerste verdieping geen rekening gehouden hoeft te worden met een inklemming van de toren, dat de 
wanddikte van de toren klein kan blijven, dat er geen kolommen op de bovenste verdieping staan ( dit 
zou bij C ook niet perse hoeven, maar dan worden de Jiggers weer zo hoog, dat altematief C al bijna 
als altematief G gaat werken). Het enige voordeel van C is dat de dakliggers wat lichter kunnen 
blijven. Het verschil zal echter niet groot zijn, omdat de enige extra belasting bij G een puntlast 46 kN 
op het eind van de radiaal is. 

- Het beste altematief is hiermee altematief G. 
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6. 7 Dak rood gebouw 

Het dak ziet er als volgt uit (figuur 40) 

Figuur 40: dak ronde gebouw 

De radiale primaire liggers liggen op elke stramienlijn. Het gebouw is namelijk visueel naar buiten 
gericht, en daarom de liggers ook. Met bijvoorbeeld een ronde, ondersteunende hoofdligger zou dit 
beeld verstoord warden. Het is niet nodig om met hoofdliggers en gordingen te werken, de 
overspanning is 'maar' 36 meter en de hart op afstand op het eind 7,2 meter en bij de toren nog maar 
0,92 meter. 

De dakbelastingen op zijn als volgt: 
uiterste grenstoestand y*qveranderlijk +y*qpermanent = 1,5 * 1,6 + 1,2 * (2,5 + 2,0) = 7,7 kN/m2 

bruikbaarheidstoestand y*qveranderlijk +y*qpe,manent = 1,0 * 1,6 + 1,0 * (2,4 + 2,0) = 6,0 kN/m2 

De dakliggers zullen aan de taren worden ingeklemd om de uitbuiging van de toren te reduceren (zie 
paragraaf 5.6). Daarbij warden zij belast met een kracht van 46 kN ter plaatse van de gevel en hebben 
dus een maximum moment van 36 * 46 = 1656 kNm ter plaatse van de toren. Deze belasting is de 
belasting in de bruikbaarheidsgrenstoestand. In uiterste grenstoestand heeft dit moment een waarde van 
1,5 * 1656 = 2484 kNm en moet warden opgeteld bij de momenten ten gevolge van de dakbelasting 
(figuur 41). 
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Figuur 41: dakliggers ronde gebouw: schema, reactiekrachten, momenten en doorbuigingen 
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dimensioneren 

sterkte Mmax = 622 * 7,7 + 2484 = 7273 kNm, stel er is een varierende hoogte met hoogtemax van de 
vakwerken is 3,6 meter, 
dan zijn de maximale krachten in boven- en onderrand 7273 kNm / 3,6 m = 2020 kN. 
De benodigde oppervlakte voor profielen bij staalkwaliteit S355 is 
- voor trek 2020 kN / 0,355 kN/mm2 = 5691 mm2, bijvoorbeeld IPE 330, 
- voor druk 1,2 * 2020 / 0,355 = 6829 mm2

, bijvoorbeeld IPE 360. 
I bij constante hoogte is dan 0,8 * 2 * 18002 * 6261 = 3,24 * 1010 mm4

. 

De doorbuiging is dus ◊ * IHEAzoo / 3,24 * 1010 = 5,9 mm 
Controle 5/ 1 < 0,004: 5,9 / 36000 = 0,00016, dus voldoet ruim, de maximale toegestane doorbuiging is 
12,5 maal zo groot. Met de ligger kan dus nog zeer creatiefin hoogte worden gevarieerd. 

ringvloer 

Dit is de vloer van de derde verdieping, die dus door kolommen op de tweede verdieping ondersteund 
client te worden. Er zijn twee mogelijkheden, namelijk een primaire ringligger met radiale gordingen of 
enkele radiale liggers met ringliggers als gordingen. DP voorkPm g:rnt nit n:i:ir Pf'n hoofrl-ringliggpr 
met radiale gordingen (figuur 42). 

~\\t~ 

. jff. 
Figuur 42: ringvloer 

De voordelen zijn: 
- visueel is het beter om een hoge ring te hebben. Dit benadrukt namelijk de ring die boven de tweede 
verdieping hangt. Enkele radiale primaire liggers zouden visueel niks toevoegen. Het geheel zou er 
misschien zelfs slordig uit kunnen gaan zien. 
- Door gebruik te maken van de gevelkolommen wordt al een groot deel van de belasting direct 
opgenomen en hoeft niet meer via de hoofdligger naar kolommen geleid te worden. De gordingen 
blijven erg klein. Ze overspannen 14,4 meter en hebben daama een overstek van 7,2 meter. Dit is 
gunstiger dan een overspanning van 21,6 meter in een keer. In het andere altematiefwaren beide 
liggers redelijk zwaar belast. 
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Hoofdstuk 7: Uitgangspunten voor fase 3 

De inhoud van Fase 3 is het uitwerken van de kritische punten van het ontwerp. Het kan hierbij naast 
constructieve om uitvoeringstechnische en architectonische aspecten gaan. 
Na het tussencolloquium zal een van beide gebouwen op deze manier verder worden uitgewerkt. 

Het hoofdgebouw bevat de volgende interessante punten die hiervoor in aanmerking komen: 

Het gebruik van het lift- en trappenhuis en de (dubbele) loopbrug naar de kantoren als kolom en 
'loopbrugligger'. Het lift- en trappenhuis loopt van de begane grond tot het dak. De liggers 
kunnen visueel aantrekkelijk en vanwege het zicht op de verkeerstoren transparant in 
lengterichting, ontworpen worden. 

De glazen 'kijkwand' met een hoogte van 32,4 meter en een breedte van 28,8 meter. Deze wand 
kan zeer subtiel gedetailleerd worden. Bovendien zal hij aan alle constructieve eisen moeten 
voldoen en tegelijkertijd zeer transparant moeten blijven. 

Aardbevingen. De principes van aardbevingsbestendig bouwen kunnen gei:ntegreerd worden in dit 
gebouw, waama het gebouw aan de hand van een van de vele verschillende normen gecontroleerd 
kan worden. 

De detaillering van het snijden van het dak van de algemene hal met de gevels van vertrek- en 
aankomsthal. Dit is een kritisch punt, met name vanwege mogelijke koudebruggen. Bovendien 
kan door een slechte detaillering hiervan de uiteindelijke architectonische kwaliteit van het 
gebouw worden aangetast of gereduceerd. 

De ingang van de algemene hal. Deze is nog niet vormgegeven. Mensen komen op een hoogte van 
7 meter het gebouw binnen. De manier van binnenkomen bepaalt voor een groot deel de beleving 
van het gebouw. 

De constructieve aansluiting van beide rechthoekige hallen met de publieke hal 

De patio's. Er moet voorkomen worden dater koudebruggen ontstaan in de vakwerken die van 
buiten naar binnen lopen. Dit kan met behulp van rubber of teflon. De constructieve aspecten 
mogen hierbij niet uit het oog verloren worden. 

De definitieve architectonische vorm van de daklichten staat nog niet vast. W el zijn er al enkele 
altematieven hiervoor besproken. 

Voor het ronde gebouw komen de volgende punten in aanmerking om verder uitgewekt te worden: 

Het precies berekenen en het wapenen van de betonconstructies van de verkeerstoren 

Aardbevingen. De principes van aardbevingsbestendig bouwen kunnen gei:ntegreerd worden in dit 
gebouw, waama het gebouw aan de hand van een van de vele verschillende normen gecontroleerd 
kan worden. 

De architectonische uitwerking van de wachtruimte. De ideeen hiervoor zijn wel al sterk 
aanwezig, maar aan de uitwerking hiervan is nog erg weinig aandacht besteed. 

De detaillering van de ronde glazen gevel van de wachtruimte 

In overleg met de afstudeercommissie is besloten om de publieke hal van het hoofdgebouw verder te 
gaan uitwerken. In dit onderdeel van de terminal lijken de grootste uitdagingen te zitten. 
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Inleiding fase 3 

Aan dit verslag, fase 3 van het afstudeerproject 'Ontwerp luchthaventerminal Brasov', gaan de 
verslagen van fase 1 en fase 2 vooraf. 

In fase 1, getiteld 'onderzoek en het voorlopig ontwerp', wordt het eerste deel van bet afstudeerproject 
beschreven. Literatuuronderzoek vormt bet begin, waama de keuze voor Roemenie wordt toegelicht en 
het bezoek en de stad Brasov wordt beschreven. Na het opstellen van het programma van eisen warden 
een aantal ruimtelijke ontwerpen gemaakt. Op basis van constructieve mogelijkheden is heir een keuze 
tussen gemaakt. 

In fase 2 wordt het ruimtelijk ontwerp, dat in fase 1 ontwikkeld is, verder uitgewerkt. De nadruk ligt 
hierbij zeer sterk op de constructieve aspecten. 
Eerst warden van bet ontwerp plattegronden en doorsneden gemaakt. Hieruit volgen de 
randvoorwaarden voor de constructie. Daama worden alle relevante belastingen bepaald. Vervolgens 
warden voor de rechthoekige hallen, voor de publieke hal en voor bet ronde gebouw met de 
verkeerstoren verschillende mogelijkheden voor de constructie bekeken. Door de grate hoogte van de 
vakwerkliggers die nodig zijn voor de overspanning van de rechthoekige hallen, ontstaat een 
mogelijkheid om kantoorruimten in te voegen. Er wordt gekeken naar verschillende mogelijkheden met 
als resultaat dat de kantoorruimte inderdaad kan worden ingepast. Er zijn patio's nodig voor de 
daglichtvoorziening. De koudebruggen die ontstaan bij de liggers die van buiten naar binnen lopen, zijn 
eenvoudig te onderbreken. De momenten zijn ter plaatse van de overgangen namelijk telkens ongeveer 
nul, zodat op een eenvoudige wijze een schamierverbinding met isolerend materiaal ingevoegd kan 
warden. Voor het ronde gebouw wordt gekeken naar verschillende mogelijkheden van een toren die 
volledig bet ronde gebouw steunt tot een toren die volledig wordt ingeklemd door het gebouw. Een van 
de tussenvarianten, een soort outtrigger constructie, komt als beste altematief naar voren. 
V oor de publieke hal ontstaat het idee om van de loopbrug, die de twee kantoorgedeelten met elkaar 
verbindt, uit te breiden tot loopbrugligger. Onder andere met deze ligger wordt de overspanning in de 
lengte van de hal ondersteund. Aan bet eind van fase 2 is duidelijk geworden dat de publieke hal het 
meeste potentieel heeft om verder uit te werken in fase 3. 

In fase 3 zal eerst gekeken worden naar de hoofdoverspanning. Daama komt de stabiliteit aan de orde. 
V ervolgens warden de dimensies van de verschillende constructieve onderdelen bepaald. Omdat details 
een gebouw kunnen maken ofbreken, is ook bier aandacht aan besteed. 
Wanneer een groat deel van de gevel uit glas bestaat, kan men bijna niet meer om een globaal 
bouwfysisch ontwerp been. Na het bekijken van de bouwfysische consequenties warden verschillende 
varianten voor de gevelconstructie gemaakt. Uiteindelijk wordt de opbouw van het dak nog onderzocht. 
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Leeswijzer 

Overzicht en benaming elementen publieke hal 

In dit deel van het afstudeerverslag zal gebruik worden gemaakt van de volgende termen voor de 
verschillende elementen. Met deze figuur wordt welliswaar op de feiten vooruit gelopen, maar ze zal de 
overzichtelijkheid van het verslag ten goede komen. 

figuur 1: benaming (constructieve) elementen publieke ha! 

1. Belastingen 

Permanente belasting 

Het dak zal bestaan uit dezelfde houtvezelbetonplaten als bij de kantoren gebruikt zijn. De dakbelasting 
zal daardoor oak gelijk zijn en bedraagt y * 4,0 kN/m2

, inclusief alle afwerkingen 

Het gewicht van de staalconstructie zal door de grote overspanning aan de hoge kant liggen. De 
aanname is y * 0,6 kN/m2

. Dit zal na de dimensionering gecontroleerd warden. 

Veranderliike belasting: sneeuw 

De sneeuwbelasting is reeds in fase 1 berekend volgens de Roemeense normen. Bij daken met een 
helling die niet groter is dan 30 graden, is de sneeuwbelasting inclusief factoren voor locatie in 
Roemenie, hoogte van de locatie, beschutheid van het gebied en belangrijkheid van het gebouw 
y * 1,6 kN/m2

. 

Veranderlijke belasting: wind 

Omdat de Roemeense norm vrij moeilijk te ontcijferen is, is de windbelasting volgens de Nederlandse 
norm bepaald. W at wel in de Roemeense norm te zien is, is dat Brasov in gebied A ligt. Dit is het 
gebied met de kleinste windbelasting. Brasov ligt namelijk zeer beschut in de kromming van de 
Karpaten. In Roemenie zijn de gebieden in A t/m E verdeeld. In de Nederlandse norm is naar gebied II 
gekeken. Gebieden die in Nederland in gebied II liggen, zijn minder beschut dan Brasov. Daardoor is 
gebied II een veilige aanname. 

Voor de volledige berekening zie bijlage A. De wind op alle gevels bij verschillende windrichtingen is 
als volgt (figuur 2): 
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figuur 2: windbelasting bij de verschillende windrichtingen in kN/m2 

Voor het dak is de sneeuwbelasting y * 1,6 kN/m2 en de maximale windbelasting y * 0,82 kN/m2
. De 

sneeuwbelasting is dus maatgevend voor het dak. Op de gevels geldt dat alle drie de windrichtingen 
gecontroleerd moeten worden, namelijk de wind richting de lage zijde, richting de hoge zijde en 
richting de zijgevels. 

Belastingcombinaties dak 

Uiterste grenstoestand 

Sneeuw 
Dak met afwerking 
Staalconstructie 

Totaal 

1,5 * 1,6 kN/m2 = 2,4 kN/m2
. 

1,2 * 4,0 kN/m2 = 4,8 kN/m2
. 

1,2 * 0,6 kN/m2 = 0,72 kN/m2
. 

Bruikbaarheid grenstoestand 

Sneeuw 
Dak met afwerking 
Staalconstructie 

Totaal 

1,0 * 1,6 kN/m2 = 1,6 kN/m2
. 

1,0 * 4,0 kN/m2 = 4,0 kN/m2
. 

1,0 * 0,6 kN/m2 = 0,6 kN/m2
. 
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2 Constructie hal 

2.1 Uitgangspunten 

Voor de constructie van de hal geldt een aantal uitgangspunten: 
de hoogte van de hal 
de richting van de hoofdoverspanning 
de afstand tussen de gordingen 
de vorm van de hoofdliggers 

2.1.1 Hoogte hal. 

Er was eerder bepaald dat de hoogte van de hal 3,6 meter zou zijn bij het begin. Er is geen rekening 
gehouden met de hoogte van de liggers. Deze zullen ongeveer 3 tot 3,5 meter hoog worden. Orn toch 
onder de liggers door te kunnen lopen, dient de hoogte van de hal 3,5 + 2,0 = 5,5 meter te zijn, stel 5,4 
meter. Dit is namelijk 3 * 1,8, de hoogte die er bij elke 7,2 meter bij komt. Dan wordt de maximale 
hoogte van de hal 5,4 + 16 * 1,8 = 5,4 + 28,8 = 34,2 meter. 

Het punt waar de publieke hal en de twee rechthoekige hallen elkaar snijden is tot nu toe willekeurig, 
maar dient gekozen te worden. Het is het meest logisch om het samen te laten vallen met een van de 
bovenste knopen van de dakliggers. Dit wordt bereikt door een of meedere ruimtes in de rechthoekige 
hallen te verhogen. De aankomst- en vertrekhallen zijn hiervoor het meest geschikt. De kantoren en de 
bagageafhandeling zijn namelijk al zeker hoog genoeg. Voor de twee publieke ruimtes zou extra 
hoogte een mooi beeld opleveren. Zij zullen van 8,0 meter verhoogd worden tot 9,2 meter. Daarmee 
komt de hoogte van de rechthoekige hallen op 7,0 + 11,0 + 2 * 3,5 = 25,0 meter. Dit is de hoogte van 
het dak van de publieke hal na 7 velden, namelijk 7 + 5,4 + 7 * 1,8 = 25,0 meter. 

2.1.2 Richting hoofdoverspanning 

De hoofdliggers kunnen in de lengte of in de breedte van de publieke hal liggen. Er is reeds in fase 2 
gekozen voor een overspanning in de lengte van de hal. De reden hiervoor is als volgt. Bij een 
overspanning in de lengte van de hal kan er voor een constructieprincipe worden gekozen. De afstand 
van voor- tot achtergevel is namelijk constant. Bij een overspanning in de breedte van de hal varieert 
de afstand tussen de gevels van 86,4 tot 28,8 meter. Voor deze afstanden moeten verschillende 
principes toegepast worden. Bovendien is de hal het laagst waar de hoogte van de liggers het grootst 
moet zijn. Deze redenering uit fase 2 is nog steeds de reden om de publieke hal in de lengte te 
overspannen. 

2.1.3 Gordingen en hoofdliggers 

Een ander uitgangspunt vormen de dakplaten. Dit zullen houtvezelcementplaten zijn. 
Houtvezelcementplaten, bijvoorbeeld van Durisol, hebben zeer goede thermische en akoestiesche 
kwaliteiten. Vanwege hun slechte kruipgedrag is 3,6 meter een goede maat voor de overspanning. Op 
de hoofdliggers zullen gordingen komen, die op onderlinge h.o.h.-afstand van 3,6 meter liggen. Op de 
gordingen liggen de houtvezelcementplaten. De afstand tussen de dakliggers dient zodanig te zijn dat 
deze overbrugbaar is voor de gordingen. 

2.1.4 Vorm hoofdliggers 

Er is gekozen voor doorgaande Jiggers, omdat liggers met schamieren op de momentennulpunten een 
inklemmende ondersteuning nodig hebben in de hal. Een doorgaande ligger kan schamierend en dus 
lichter ondersteund worden, zodat de visuele barriere tussen de delen van de hal voor en achter de 
ondersteuning kleiner wordt. 

Bijkomende nadelen van een niet-doorgaande ligger zouden zijn dat bij de schamieren de 
hoekverdraaiing van de Jigger verspringt, wat nadelige gevolgen voor het dak en de dakbedekking kan 
hebben. Bovendien geven in hoogte varierende liggers een rommeliger beeld dan liggers die overal 
even hoog zijn. 
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2.2 Alternatieven en keuze dakconstructie 

Enkele varianten waarin bovenstaande principes zijn toegepast, zijn de volgende (figuur 3). Bij alle 
varianten geldt dat het slechts een principe is, er moet nog gezocht worden naar de optimale plaats voor 
de steunpunten. 

figuur 3: varianten voor dakliggers, opname verticale belasting 

AenB 
Waar het dak het breedst is, is het verdeeld in 6 c.q. 8 velden. Bij de middelste ondersteuning worden 
telkens twee velden samengevoegd door liggers te laten beeindigen, zodat 3 c.q. 4 velden ontstaan. 

C 
Het dak is verdeeld in 6 velden, elke ligger wordt rechtstreeks ondersteund. W anneer de dakliggers 
over de hele lengte van de hal lopen, varieert de lengte van de gordingen van 14,4 tot 4,8 meter. 14,4 
meter is net niet te veel voor de overspanning van een gording (Er is globaal een IPE 450 berekend). 
Het is niet nodig om het hele dak in 8 velden te verdelen. Dan zou de kleinste overspanning ook maar 
slechts 3,6 meter zijn. Er is geen variant met 8 doorlopende velden. 

D 
Het dak is verdeeld in 6 velden. De steunpunten die in de ruimte staan, zijn om de ligger aangebracht, 
de andere liggers hangen telkens tussen twee ondersteunde liggers in (zie ookfiguren 5 en 6). Er staan 
dus minder steunpunten in de hal. 

2.2.1 Vergelijking varianten 

De voorkeur gaat uit naar varianten C en D. Bij alle varianten hebben de liggers op het eind een flinke 
uitkraging. Bij varianten C en D is de belasting op het eind van de Jigger lager vanwege de afgenomen 
h.o.h.-afstand. Bij C en D worden uitkraging en grote overspanning zo gecompenseerd door lage 
belasting. Bij A en B is dat niet het geval. 

Een ander nadeel bij varianten A en B, naast de gelijkblijvende belasting bij uitkraging en grote 
overspanning, is dat de eerder beeindigde liggers een andere vervorming zullen hebben dan de 
doorgaande liggers, waardoor het dak over de breedte niet gelijk vervormt en er bobbels ontstaan. 

Varianten A en B vallen afvanwege de twee bovengenoemde redenen. Bij A geldt bovendien dat de 
overspanning net na het samenvoegen van 2 velden te groot is voor gordingen. 

Het voordeel van altematiefD, waarbij niet alle liggers ondersteund worden, ten opzichte van C, is dat 
er minder ondersteuningen in de publieke hal staan, zodat er minder visuele barriere is. Het is 
waarschijnlijk geen probleem om de niet ondersteunde Jiggers tussen de andere liggers op te hangen. 
De belasting van deze liggers wordt met diagonalen direct overgebracht naar de ondersteuningen. 

De keuze valt dus op altematiefD. 
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Op het eind van de liggers, dus aan het eind van de overstek, worden de liggers met diagonalen aan 
elkaar verbonden, zodat krachten gespreid zullen worden 

Zoals hiervoor gezegd worden de gordingen met een onderlinge hoh afstand van 3,6 meter 
aangebracht. Dit is de overspanning van de dakplaten. De gordingen blijven allemaal recht, het visuele 
verschil tussen rechte en gekromde gordingen is zo minimaal, dat het niet de moeite waard is om alle 
gordingen te buigen. 
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2.3 Ondersteuningen 

2.3.1 Loopbrug 

In fase twee is het idee geopperd de loopbrug, die in de breedte van de publieke ha! loopt, als steunpunt 
te laten dienen voor de dakliggers. De loopbrug heeft echter een kromming, waardoor de 
reactiekrachten, die excentrisch zijn vanwege de kromming, torsie in de loopbrug veroorzaken. 
Hierdoor ontstaat een verend, roterend steunpunt. Dit is ongunstig. Er is geen goede reden om dit 
principe te handhaven. Het idee van de loopbrug als steunpunt voor de hoofddakliggers vervalt. 
Bovendien lijkt de loopbrug function eel minder van belang te zijn dan in eerste ins tan tie leek. W anneer 
stijg- en daalpunten tegen de rechthoekige hallen aan liggen, is de loopbrug voor de toegang tot de 
kantoren overbodig. Het verkeer tussen beide kantoordelen boven de verschillende hallen zal niet zo 
druk zijn, dat hiervoor een loopbrug gerechtvaardigd is. Door de loopbrug blijven de stromen van 
passagiers en kantoorpersoneel we! gescheiden. Dit heeft een positieve invloed op de overzichtelijkheid 
van de ha! en zou een rechtvaardiging zijn voor een loopbrug, zij het wat kleiner uitgevoerd dan in 
eerste instantie bedacht. Over het aanbrengen van de loopbrug kan dus nag nagedacht warden. Wat 
duidelijk is, is dat ze niet meer van groat constructiefbelang zal zijn. 

2.3.2 Middelste ondersteuning 

In plaats van de loopbrug zal het middelste steunpunt uitgevoerd warden als juk. Slechts een steunpunt 
op vloerhoogte splits zich in tweeen en vormt twee steunpunten ter hoogte van de dakliggers. Hierdoor 
onstaat een steunpunt in de vorm van een V. 
Orn visueel het dak los te maken van de steunpunten, zullen de V's afgemaakt warden tot een driehoek. 
Het dak zal op kleine afstand van deze driekhoeken ondersteund warden (jiguur 4). 

/ 

y 
~~'> 

figuur 4: dak zweeft boven driehoekigjuk 

Zoals besloten toen gekozen werd voor altematief D, zal de V niet onder elke ligger komen. De 
overgeslagen liggers warden opgehangen aan de we! ondersteunde liggers (figuur 5 en 6). Dit zal 
zodanig vormgegeven warden, dat alle liggers op dezelfde plaats warden ondersteund, zodat ze 
identiek kunnen blijven. 

figuur 5: bovenaanzicht 
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figuur 6: vooraanzicht: ophanging als onderspannen ligger 

De liggers warden zo opgehangen, dat de belasting via een zo kort mogelijke weg naar het juk wordt 
overgebracht. Boven beide uiteinden van het juk ontstaan onderspannen liggers in de breedte van de 
publieke hal. 

V oor de plaatsing van de jukken zijn twee mogelijkheden, namelijk drie of vier jukken (figuur 7). 

figuur 7: plaatsing 3 of 4 jukken onder de hoofddakliggers 

Het voordelen van vier jukken zijn de volgende: 
alledrie de indirect ondersteunde liggers kunnen met onderspannen liggers ondersteund warden. 
(figuur 6) Bij drie jukken zou voar de buitenste twee liggers naar een andere oplossing gezocht 
moeten warden. 
Wanneer er aan de jukken nog voorzieningen voor stabiliteit warden aangebracht (zie hoofdstuk 
3), staan deze stabiliteitsvoorzieningen tegen de gevel aan en niet midden in de hal. 
Er zal geen juk in het midden van de hal staan. Een juk in het midden is visueel onaantrekkelijk. 

W anneer er maar drie jukken warden geplaatst, heeft dit als voordeel dat het er minder zijn dan vier, 
zodat er minder elementen in de hal staan. Deze drie staan echter wel alledrie midden in de hal. Bij vier 
jukken staan er nog twee naast de gevel. Het kleinere aantal is het enige voordeel van drie jukken in 
plaats van vier. 

Het is dus duidelijk voordeliger om vier in plaats van drie jukken te plaatsen. 

2.3.3 Bovenste steunpunt 

Voor de plaatsing van een steunpunt op het eind van de liggers is gekozen voor een overstek. Dit is 
gunstig om een tweetal redenen. Ten eerste hoeft er ter plaatse van de transparante kijkwand dan geen 
steunpunt geplaatst te warden. Ten tweede is een overstek gunstig voor de momentenlijn. 

V oor het bovenste steunpunt is een aantal altematieven ontworpen. V oor alle altematieven geldt dat de 
belasting van de 7 hoofddakliggers via een ligger op kolommen naar de vloer warden afgedragen. Deze 
ligger zal een zeer kleine kromming hebben, zodat alle liggers op dezelfde plaats warden ondersteund. 
Het bovenste steunpunt moet voor ( een deel van de) stabiliteit zorgen, omdat het in het hoge deel van 
de hal staat, waar de windbelasting het grootst is. Als hier niet voor stabiliteit gezargd zou worden, 
moeten de krachten ver omgeleid worden. 
Voor altematieven A en B is uitgegaan van een portaalwerking en voor C en D van statief werking. 
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A. poort (figuur 8) 
De kolommen worden uitgevoerd als vakwerken. De kolommen en Jigger zijn momentvast aan elkaar 
verbonden. Via buiging in de ligger en in de kolommen wordt gezorgd voor stabiliteit. 

figuur 8: poort als bovenste steunpunt 

B. jukken (figuur 9) 
Net als het middelste steunpunt kan het bovenste steunpunt uitgevoerd worden als juk. Hierdoor is 
maar een klein steunpunt nodig ter plaatse van de vloer, zodat de hinder minimaal is. Via 
normaalkracht in de kolommen en buiging in de ligger wordt gezorgd voor stabiliteit. 

figuur 9: jukken als bovenste steunpunt 

C. omgekeerde V's (figuur JO) 
W anneer de jukken uit alternatief B omgekeerd worden, ontstaat een statief. 

figuur JO: omgekeerde V's als bovenste steunpunt 

De omgekeerde V's zijn zelf stabiel in hun vlak. Daardoor vormen zij twee vaste oplegpunten voor de 
liggers. Via normaalkracht in de Jigger en in de kolommen wordt voor stabiliteit gezorgd. Een klein 
nadeel is dat er nu vier in plaats van twee steunpunten in de ha! staan. Doordat echter de steunpunten 
zo klein zijn in verhouding tot de ha! en bovendien twee van de vier naast de gevel staan, is de hinder 
nog steeds zeer beperkt. Doordat maar twee liggers rechtstreeks ondersteund worden, zal de ligger iets 
zwaarder worden dan bij A en Il. 
Estetisch is het principe ook goed: de jukken in de vorm van V's die halverwege de hal staan, komen in 
een andere vorm ( ondersteboven en 90 graden gedraaid) weer terug achter in de hal. Bovendien zijn ze 
zeer transparant en vormen ze tesamen als het ware een omlijsting voor de kijkwand voor mensen 
achter in de hal. 
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figuur 11: drie omgekeerde V's als bovenste steunpunt 

Mieke van den Munckhof 
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In de hal staan dan geen extra steunpunten, de steunpunten zijn alleen iets grater. Er warden meer 
dakliggers direct ondersteund, zodat de iigger van het statief minder groat hoe ft te zijn. De koiommen 
kunnen per stuk slanker warden, doordat de belasting over zes in plaats van vier kolommen wordt 
verdeeld. Het grate nadeel is echter de transparantie. Twee steunpunten aan de buitenzijden 
(altematieven A, Ben C) geven nog het beeld van een soort omlijsting van de kijkwand. Wanneer de 
steunpunten de hele breedte van de hal bestrijken, wordt het visueel meer als muur ervaren. 

Vergelijking. 

Altematief B is de meest onstabiele van de drie. De jukken kunnen zelf vrij draaien. Hierdoor wordt het 
moment in de ligger van het portaal zeer groat. De kolommen van A kunnen beneden ingeklemd 
warden, waardoor het moment in de ligger van het portaal maar de helft zal zijn dan dat uit altematief 
B. Het nadeel van A is echter dat de kolommen erg groat zijn en daardoor hinderlijk voor de 
transparantie van het gebouw. Altematievcn A en B vallen beiden af. 

Orn een keuze te kunnen maken tussen C en D is de Jigger van het statief voor beide altematieven 
berekend. Bij C bevindt het maximum moment (12594 kNm) zich ter plaatse van de steunpunten en in 
het midden. Bij D is het moment ter plaatse van de steunpunten even groat als bij C, in het midden is 
het moment kleiner. 
De doorbuiging is bij Chet grootst in het midden (2,78 * 10 12 

/ I [mm]) en bij D op het eind (1,69 * 
10 12 

/ I [mm]).Aangezien bij C echter de overspanning twee maal zo groat is en de doorbuiging minder 
dan twee maal zo groat, is C wat betreft doorbuiging gunstiger. Het enige voordeel van D boven C is 
dus de slankere kolom. Daar staat tegenover dat deze slanke kolom vaker voorkomt en zo een muur 
vormt in plaats van een omlijsting. De de keuze valt derhave op altematief C (figuur 12). 

figuur 12: gekozen alternatief voor bovenste steunpunt 

2.3.4 Onderste steunpunt 

Het onderste steunpunt is een pendelkolom en staat gewoon bij de gevel. Plaatsing iets verder de ha! in 
zou voor de dakliggers gunstiger zijn, maar visueel is het erg onaantrekkelijk. 
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2.4 Posititebepaling steunpunten dakliggers 

Nu de vorm van de steunpunten bekend is, wordt gezocht naar de ideale plaats voor deze steunpunten. 
Er zal gekeken worden naar de visuele en of constructieve aspecten per steunpunt en naar de 
dakliggers. De plaatsing van de steunpunten bepaalt het krachten- en momentenverloop van de 
dakliggers. 

2.4.1 Onderste steunpunt 

Ter plaatse van de !age gevel is het logisch om een kolom te plaatsen. Deze staat niet in de weg. De 
gevel hoeft niet zo transparant te zijn dater geen kolommen mogen staan. Wanneer de kolom iets 
binnen de gevel wordt geplaatst zou dit voor de momentenlijn van de Jigger gunstiger zijn, maar 
visueel gezien niet. Het onderste steunpunt staat dus vast, dit ligt nabij de gevel. 

2.4.2 Juk 

Grote flexibiliteit 

Het juk is het meest flexibel te plaatsen van de drie steunpunten. De plaatsing is alleen afhankelijk van 
de constructief gunstigste mogelijkheid. Visueel maakt de plaatsing niks uit. Met het vervallen van de 
functionaliteit van de loopbrug, speelt dit ook geen rol meer. 

Het juk dient de Jigger op twee plaatsen te ondersteunen. Vier knopen komen hiervoor in aanmerking, 
gezien de resulterende overspanningen. De mogelijke combinaties zijn 1 en 3, 2 en 4, 1 en 4 (figuur 
13). 

-------------------

figuur 13: nummering van de mogelijke knopen voor de ondersteuningen 

Steilheid 

Wanneer de uiteinden van het juk zich bevinden onder de punten 1 en 4, zullen de kolommen van het 
juk steiler !open en !anger zijn dan bij de andere combinaties. Voor de gunstigste altematieven uit 
figuur 15 zullen de diameters van de kolommen bepaald worden. De kolomdiameter wordt 
meegenomen bij de definititeve keuze. 
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2.4.3 Bovenste steunpunt 

Voor het bovenste steunpunt is er de keuze tussen twee plaatsen, 5 en 6 (figuur 13). De rechthoekige 
hallen eindigen (momenteel) tussen deze twee plaasten in. Voor de plaatsing van het hoogste steunpunt 
spelen ook visuele aspecten en de stabiliteit van de hal een rol. 

Stabiliteit hal in de breedte 

De stabiliteit (zie hoofdstuk 3) in de breedte speelt wel een belangrijke rol. Het bovenste steunpunt 
zorgt mede voor deze stabiliteit. W anneer er voor het opvangen van de horizontale be lasting veel 
verschil blijkt te zijn tussen steunpunt 5 en 6, kan dit een factor ter overweging zijn. 

Er is een lichte voorkeur om de omgekeerde V's nog naast de rechthoekige hallen te plaatsen, waar de 
glazen wand nog niet begonnen is (figuur 14). Als het constructief beter is het steunpunt na de 
beeindiging te plaatsen, krijgt dat waarschijnlijk de voorkeur. Het visuele verschil is namelijk niet zo 
heel groot. 

G(~nkC"IS ~~ 1 cJ 
I 

figuur 14: plaatsing omgekeerde V 's voor de rechthoekige hall en of voor de kijkwand 
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2.4.4 Momentenlijn bij verschillende plaatsen van de steunpunten 

Met inachtneming van bovenstaande aspecten voor de verschillende steunpunten, is er een zestal 
mogelijkheden voor de plaatsing van de steunpunten. V oor deze zes altematieven is de momentenlijn 
bepaald bij volle belasting (figuur 15). 

//74 

figuur 15: momentenlijn alternatieven A t/m F bij volleverticale dakbelasting 

Het meest gunstige altematief is F en dan altematief A. Orn deze twee beter met elkaar te kunnen 
vergelijken, zijn ze berekend met volle verticale belasting, belasting op de ene helft en belasting op de 
andere helft (figuur 16). 
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figuur 16: momenten en oplegreacties bij voile en beide halve sneeuwbelastingen 

Nog steeds blijkt altematiefF het gunstigste te zijn. Het maximum moment is 10286 kN, een 
veldmoment bij volle belasting. Bij de andere mogelijkheidis het maximum moment 13050 kN. Dit is 
het steunpuntmoment bij het hoogste steunpunt bij volle belasting of de tweede helft belast. 

Diameter kolommen juk 

Van altematieven A en F is ook de diameter van de kolommen van hct juk bcpaald. Voor de kniklengte 
is telkens de lengte van de kolom genomen. In de tabel 1 is per kolom alleen de kleinste profielmaat 
opgenomen die voldoet. 

Lengte Profiel Aret OJ/,uc N[kNJ CJ" 

[mm} { dbuiten * t} [N/mm7
} 

A korte 11700 508*20 0,98 0,66 6929 343 
A Zange 15900 508*16 1,32 0,46 4382 385 
F korte 13600 610*16 0,93 0,71 7981 376 
F Zange 20500 610*20 1,41 0,42 6202 398 
Tabet 1: dimensionering kolommen juk bij alternatieven A en F 

Bij altematief A kan een kleinere diameter gebruikt worden dan bij altematiefF. Er is dus een verschil 
tussen de altematieven, maar dat is relatief gering. 
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2.4.5 Keuze plaats steunpunten dakliggers 

Het belangrijkste verschil tussen de altematieven A en F is de momentenlijn van de dakliggers. Deze is 
bij altematiefF duidelijk gunstiger. A heeft 127 % van het maximum moment van F. 

Een voordeel van A is dater iets slankere kolommen in hetjuk (508 in plaats van 610 mm) kunnen 
worden gebruikt. Bovendien staat het bovenste steunpunt bij A niet voor het glazen deel van de 
zijwand. Bij F staat het bovenste steunpunt net wel voor de kijkwand. 

Al met al wegen de voordelen van F zwaarder dan de voordelen van A. De keuze valt dus op F. (figuur 
17). 

figuur 17: voorlopig gekozen alternatief F 

Wanneer blijkt dat voor de stabiliteit in de breedte altematief A veel gunstiger zou zijn, kan alsnog 
overwogen worden om hiervoor te kiezen. 
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3 Stabiliteit hal 

3.1 Stabiliteit in de lengterichting 

Er zijn een aantal principes om de stabiliteit in de lengterichting te waarborgen (figuur 18). 

J 

j 

jiguur 18: principes voor stabiliteit in lengterichting 

1. De publieke hal wordt aan de rechthoekige hallen bevestigd. Hoewel deze hallen in staat zijn de 
publieke hal te stabiliseren, is het beter dat de publieke hal voor zijn eigen stabiliteit zorgt. De 
volgorde van bouwen is dan vrij te kiezen en het blijft mogelijk om later wijzigingen in de 
rechthoekige hallen aan te brengen, zonder dat dit invloed heeft op de publieke hal. 

2. De hal wordt aan een uiteinde vastgehouden. Orn twee redenen zou stabiliteit vanuit het midden 
echter beter zijn. Ten eerste hoeven de krachten dan gemiddeld een zo kort mogelijke weg af te 
leggen. Ten tweede kan het gebouw dan naar beide zijden uitzetten onder invloed van temperatuur. 

3. De stabiliteit wordt verzorgd door de buigstijfueid van de dakliggers. Ook dit is niet erg logisch. 
Ten eerste zijn de horizontale vervormingen van het totale gebouw bij deze mogelijkheid zeer 
groot. Ten tweede worden de dakliggers hierdoor extra zwaar belast. 

4. De stabiliteitsvoorzieningen staan in het midden van de lengte van de hal. Ze staan alleen langs de 
gevel, waardoor ze de indeling en de beleving van de hal niet zullen vestoren. 

5. De stabiliteitsvoorzieningen staan bij alle jukken. De middelste twee zijn dan echter waarschijnlijk 
overbodig. 

Altematief 4 is dus de beste keuze. Voor de invulling van altematief 4 is wederom een aantal varianten 
(figuur 19) mogelijk. 

figuur 19: verschillende invullingen van alternatief 4 (figuur 18) 
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a. Aan de onderzijde van het juk wordt een kolom toegevoegd, zodat door middel van een driehoek 
een vast punt ontstaat. De stabiliteitsvoorziening staat nu echter niet in het midden van de hal, 
maar na 4,5 van de 16 velden. Wat wel positiefis, is dat de vorm van de stabiliteitsvoorziening de 
beweging van de hal naar voren bevestigt. 

b. Als bij a. De kolom wordt nu toegevoegd op het hoge eind van het juk. De stabiliteitsvoorziening 
staat daardoor in het midden, op 7,5 van de 16 velden. 

c. 1. Aan beide uiteinden van het juk worden trekkabels bevestigd. Het nadeel is dat de trekkabels 
al snel als elastiekjes werken, waardoor de horizontale vervormingen van het gebouw alsnog groot 
zullen zijn. 
2. Wanneer de trekkabels vervangen worden door buizen, ontstaat een verband dat lijkt op een 
combinatie van a en b. Het is dan weer overbodig en misschien zelfs negatief om aan beide zijden 
van het juk een stabiliteitsverband te maken. 

d. Deze variant lijkt op variant B. Er is in feite alleen een extra diagonaal toegevoegd. De kolom in 
het juk zal meer doen dan deze extra diagonaal. Er wordt eigenlijk geen duidelijke keuze gemaakt 
voor het wel of niet benutten van het juk. 

De beste keuze voor de invulling van altematief 4 is dus mogelijkheid b. 

n.b. Bij de dimensionering van de hoofddakliggers (paragraaf 4.1) is er nog vanuit gegaan dat het juk 
zelf onstabiel is. Dat wil zeggen dat het juk om het onderste punt van de driehoek kan kantelen, wat 
wordt tegengehouden door de stijfheid van de dakliggers (zie figuur 18, principe 2). Door de plaatsing 
van de extra kolom kan het juk niet meer roteren. De doorbuiging van de dakliggers wordt hierdoor 
minder dan de doorbuiging, die maatgevend is voor de afmetingen van de profielen, zoals berekend is 
in paragraaf 4 .1. Omdat slechts de buitenste jukken door directe ondersteuining van een extra kolom 
niet kunnen kantelen, is paragraaf 4.1 niet aangepast. 

3.1.1 Bepalen krachten 

Het voorzien in de stabiliteit betekent voor de stabiliteit in de lengte richting twee dingen, namelijk het 
opvangen van de horizontale windbelasting en het tegengaan van het kantelen van de twee middelste 
jukken. 

W indbelasting 

De horizontale kracht tengevolge van de wind is als volgt: 

Fwind = 0,5 * bgevel * 0,5 * hgevel * Y * Prep• 

Bij wind vanaf de !age zijde (figuur 20) betekent <lit 

/ 

figuur 20: windkrachten bij wind vanaf !age zijde 

Lage zijde Fwind = 0,25 * 86,4 * 5,4 * 1,5 * 0,94 = 164 kN. 
Hoge zijde Fwind = 0,25 * 28,8 * 34,2 * 1,5 * 0,47 = 174 kN. 
To tale horizontale kracht op het stabiliteitsverband: 164 + 17 4 = 3 3 8 kN 

Bij wind vanaf de hoge zijde (figuur 21) betekent dit 
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figuur 21: windkrachten bij wind vanaf hoge zijde 

Lage zijde Fwinct = 0,25 * 86,4 * 5,4 * 1,5 * 0,49 = 86 kN. 
Hoge zijde Fwind = 0,25 * 28,8 * 34,2 * 1,5 * 0,98 = 362 kN. 
Totale horizontale kracht op het stabiliteitsverband: 86 + 362 = 448 kN 

Kantelenjukken (figuur 22) 

vereenvouci1q1nq 

figuur 22: jukken warden overeind gehouden door stabiliteitsverbanden 

Het uitgangspunt is dat het windverband in het dak zo stijf is, dat dit volledig het kantelen van de 
middelste twee jukken tegengaat. Hierdoor zullen de jukken dus niet gaan kantelen en zullen de 
dakliggers niet extra worden belast. Doordat de stabiliteitsverbanden aan de buitenste jukken 
verbonden zijn, wordt het kantelen van deze jukken sowieso direct voorkomen door de 
stabiliteitsverbanden. 

Van alledrie de belastingcombinaties (figuur 16), namelijk volle dakbelasting, alleen sneeuw op de lage 
helft en alleen sneeuw op de hoge helft, is de horizontale kracht berekend die de jukken in evenwicht 
houdt (tabel 2). 
Er geldt telkens 
~ M10v s = 0 ⇒ FA* 8,6 m = F8 * 13,0 m + F * 15,9 m, hieruit volgt F (figuur 23). 
V oor FA en F 8 is telkens gen omen: F per dakligger * 7 liggers / 2 stabiliteitsverbanden. De waarden 
van de oplegreacties komen uit figuur 15. 

, ~Cl 

,? Jc 
·t\ /~ '~ 1/ ,'-; ,,, 
~ /;I v/ ---~---
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figuur 23: kracht F die juk in evenwicht houdt 

FA (kN) FB (kN) F (kN) 
Volle be lasting 10248 8418 -1341 
Alleen laagste helft sneeuw 10784 6314 669 
Alleen hoogste helft sneeuw 6636 7998 -2950 

.. Tabet 2: kracht F bl] verschzllende combznatzes sneeuwbelastzng 

20 



Ontwerp luchthaventerminal Brasov, Roemenie 
Afstudeemroject capaciteitsgroep CO 

Mieke van den Munckhof 
Verslag fase 3 

Combinaties krachten op stabiliteitsverband (figuur 24) 

1:1cc' 

figuur 24: combinaties wind en kantelenjukken bij belasting van beide zijden. 

Het stabiliteitsverband moet berekend zijn op de grootste kracht vanaf de lage zijde en de grootste 
kracht vanaf de hoge zijde. Als uitzondering wordt bij de laatste combinatie met wind met sneeuw 
gerekend. Wanneer de wind namelijk vanaf de hoge zijde van de hal komt, zal deze over het dak heen 
waaien en de sneeuw er niet vanafblazen. Wanneer de wind vanaf de lage zijde komt, zou de wind alle 
sneeuw over de hoge rand moeten blazen. Ook dat zal niet gebeuren. Bovendien is het dak in de 
lengterichting erg groot, wat ook tegenwerkt om alle sneeuw er vanaf te blazen. 

Orn de kolomkrachten te bepalen is gebruik gemaakt van de volgende figuur (figuur 24a). 

figuur 24a: geometrie stabiliteitsverband 

Grootste horizontale kracht vanaf de lage zijde: F = Fwind + Fkantelen = 338 + 2950 = 3288 kN. 
Nin de kolommen: Nkolom = (3288 / 2) I (13,0 m * 20,5 m) = 2592 kN 

Grootste horizontale kracht vanaf de hoge zijde: F = Fwind + Fkantelen = 448 + 669 = 1117 kN. 
Nin de kolommen: Nkolom = (1117 I 2) I ( 13,0 m * 20,5 m) = 881 kN 

Conclusies 

De krachten in de kolommen van het stabiliteitsverband zijn redelijk groot, zeker bij belasting vanaf de 
lage zijde. Wanneer deze krachten echter vergeleken worden met de normaalkrachten ten gevolge van 
de verticale dakbelasting, zijn ze toch in verhouding. 
De normaalkracht in de hoogste kolommen van het juk is 6202 kN ten gevolge van verticale 
dakbelasting (zie tabel 1). Dit is de normaalkracht in de twee middelste jukken, die beide in hun eentje 
twee dakliggers dragen. De buitenste jukken dragen maar 1,5 dakliggers, verdeeld over de twee 
kolommen van het stabiliteitsverband, zodat de normaalkracht ten gevolge van verticale dakbelasting 
(6202 I 2 * 1,5) I 2 kolommen = 2326 kN is. De totale normaalkracht in de hoogste kolommen van deze 
jukken is dus 2326 + 2592 = 4918 kN. Dit is minder dan de normaalkracht in de middelste twee 
jukken (figuur 25). 
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jiguur 25: belastingafdracht indirect gesteunde liggers en Nin hoogste kolommen van de jukken 

Het kantelen van de jukken zorgt voor een aanzienlijk grotere belasting op de stabiliteitsverbanden dan 
de wind. Toch blijft de steile uitvoering van de jukken het voordeligst. Zoals boven beschreven zijn er 
geen extra middelen nodig om de jukken toch overeind te houden. V oor de dakliggers is het veel 
gunstiger om de kolommen van de jukken steiler te laten lopen. 
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Eerder zijn enkele varianten bedacht, die om verschillende redenen niet optimaal zijn. (zie bijlage BJ 

Het principe dat nu wordt toegepast is als volgt (figuur 26). 
De stabiliteit in de breedte van de hal wordt verzorgd door een horizontale ligger in het dakvlak. Deze 
ligger heeft twee steunpunten, namelijk ter plaatse van het hoogste steunpunt en beneden in de hal. 

figuur 26: principe voor het waarborgen van stabiliteit in de breedterichting 

Het hoogste steunpunt bestaat uit twee omgekeerde V's. (zie par 2.3.3) Het onderste steunpunt is een 
windverband in de gevel. Op deze manier zorgt de publieke hal in z'n geheel voor z'n eigen stabiliteit. 

3.2.1 Vergelijking alternatief A en F 

In paragraaf2.4.5 is voor de plaatsing van de steunpunten onder de dakliggers voorlopig voor 
altematief F ( figuur 17) gekozen. Er is hierbij echter opgemerkt dat wanneer het voor de stabiliteit van 
de hal gunstiger zou zijn toch voor altematief A (figuur 15) te kiezen, dit overwogen kon worden. 
Er is dus naar de horizontale ligger in het dak en naar de de oplegreacties gekeken voor altematieven A 
en F (figuur 27). 

De belasting op de horizontale liggers door de wind is als volgt bepaald: 

Owind; totaal = Y * (Prep; druk + Prep;zuiging) * 0,5 * h. 

Deze q-last wordt over twee horizontale liggers met gelijke steunpunten verdeeld, dus 

Owind = 0,5 * Y * (Prep; druk + Prep;zuiging) [kN/m2
] * 0,5 * h [ill] = 

0,5 * 1,5 * (0,95 + 0,48) * 0,5 * h = 0,54 * h [kN/m] 

Aan de !age zijde geldt dus q = 0,54 * 5,4 = 2,9 kN/m 
Aan de hoge zijde geidt q = 0,54 * 34,2 = 18,5 kNm 

Tussen beide uiteinden verloopt de q-last lineair. 
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Uit figuur 27 kan de conclusie getrokken worden dat altematief A gunstiger is voor de stabiliteit dan 
altematief F. Er dient echter naar de combinatie verticale en horizon tale be lasting gekeken te worden. 
De combinatie waar naar gekeken moet worden is 
1,2 * permanente belasting + 1,5 * windbelasting 
Deze wordt vergeleken met de reeds bekende 1,2 * permanente belasting + 1,5 * sneeuwbelasting. 

De kritieke plaatsen zijn het veldmoment door windbelasting en het moment ter plaatse van het hoogste 
steunpunt. Als veilige benadering wordt aangenomen dat de maximale momenten ten gevolge van de 
verticale en horizontale belasting zich op dezelfde plaats bevinden. Er gelden dan de volgende 
combinaties voor de kracht in de bovenrand van de buitenste twee dakliggers aan beide zijden van de 
hal. Deze profielen zijn onderdeel van de dakliggers en van de horizontale liggers (jiguur 28). 
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figuur 28: plaatsen dubbel belaste bovenranden 

De normaalkracht in de dubbel belaste bovenranden is telkens berekend. 

permanent en wind (geen sneeuw) 

Altematief A: 
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Veld 
Hoogste steunpunt 

7135 kNm I 3 m + 6702 kNm I 10 m = 2378 kN + 670 kN = 3048 kN 
9134 kNm I 3 m + 5125 kNm I 6,9 m = 3045 kN + 743 kN = 3788 kN 

Altematief F: 
Veld 
Hoogste steunpunt 

7404 kNm I 3 m + 10135 kNm / 10 m = 2468 kN + 1014 kN = 3482 kN 
4374 kNm I 3 m + 2597 kNm I 6,3 m = 1458 kN + 412 kN = 1870 kN 

Permanent en sneeuw (geen wind) 

Altematief A: 
Veld 
Hoogste steunpunt 

Altematief F: 
Veld 
Hoogste steunpunt 

V ergelijking 

10031 kNm / 3 m = 3344 kN 
13050 kNm I 3 m = 4350 kN 

10286 kNm I 3 m = 3429 kN 
6247 kNm I 3 m = 2082 kN 

Bij altematief A is sneeuw maatgevend en bij F is wind maatgevend. Dit is eenvoudig te verklaren. 
Altematief F is namelijk gekozen vanwege de gunstige overspanningen van de hoofddakliggers bij 
verticale belasting (zie paragraaf2.4.4). Bij altematief A zijn de ondersteuningen voor de horizontale 
ligger iets gunstiger dan bij altematiefF (figuur 27). 

Uit bovenstaande berekeningen blijkt dat voor beide gevallen (permanent+ wind en permanent+ 
sneeuw) altematiefF gunstiger is voor de berekende bovenranden. Voor de dakliggers die geen deel 
uitmaken van de horizontale ligger, is al in par 2.4.5 de conclusie gtrokken dat altematief F gunstiger 
is. 

De keuze voor de plaats van de steunpunten valt dus, na het bekijken van de stabiliteit in de 
breedterichting, definitief op altematief F. 
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Een opmerking die nog gemaakt dient te worden is de volgende. Er is een periode waarin er wel 
rekening gehouden dient te worden met de combinatie van wind vanaf de zijgevels en sneeuw. Dat is 
namelijk tijdens de bouw wanneer slechts een van rechthoekige hallen en de publieke hal er staan. Dit 
probleem is onderkend, maar wordt verder niet uitgewerkt. 

Conclusies 

De constructie waarbij de horizontale liggers in het dakvlak, gesteund door het bovenste en onderste 
steunpunt, de horizontale windbelasting opvangen, is een goede manier om de stabiliteit te waarborgen. 
Hierbij worden wel vier bovenranden van de hoofddakliggers dubbel belast. De grootste normaalkracht 
is echter maar een klein beetje groter dan bij de combinatie permanent+ sneeuw. Zij is nu 3482 kN in 
plaats van 3429 kN. De veilige vereenvoudiging die gebruikt is, is dat er van uitgegaan is dat het 
maximum moment door horizontale windbelasting samenvalt met het maximum moment door de 
horizontale dakbelasting. Het verschil met de werkelijkheid is echter niet zo groot. 

De normaalkracht per kolom in het bovenste steunpunt is (jiguur 29) 
N = 893 kN / 2 kolommen * 27,17 m I 5,05 m = 2402 kN. 

figuur 29: bepalen normaalkracht kolommen ten gevolge van horizonale kracht 

De normaalkracht in deze kolommen door horizontale dakbelasting zonder sneeuw is 
N = 1400 * 7 liggers I 4 kolommen * 27,17 m I 26,7 m = 2493 kN. 

De totale normaalkracht (met wind, zonder sneeuw) is dus 2402 + 2493 = 4895 kN. 

De normaalkracht in deze kolommen door horizontale dakbelasting met sneeuw is 1999 * 7 liggers / 4 
kolommen * 27,17 m I 26,7 m = 3560 kN. 

Wind is dus maatgevend voor de kolommen van het bovenste steunpunt. Dit waste verwachten. De 
gevel en daardoor de windbelasting is namelijk erg groot. In het volgende hoofdstuk zullen de 
kolommen gedimensioneerd worden. 
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4. Dimensioneren 

4.1 Dimensioneren hoofddakliggers 

Ronde buisprofielen genieten vanwege de veel betere visuele kwaliteiten de voorkeur. Voor de 
vloeigrens van het staal zal dus worden uitgegaan van 430 N/mm2. 

Maatgevende combinatie 

De combinatie permanente + sneeuwbelasting is maatgevend voor alle dakliggers, behalve voor de in 
paragraaf 3 .2.1 besproken dubbel belaste bovemanden. De normaalkracht door de momenten in twee 
richtingen is in deze liggers maximaal 3482 kN, bij permanent plus sneeuw maximaal 3429 kN. 
De dakliggers worden daarom gedimensioneerd op basis van de combinatie permanente + 
sneeuwbelasting, en later wordt gecontroleerd of de bovemanden ook voldoen. 

Sterkte 

Het maximale moment is 10286 kNm (zie figuur 16) 

Stel h = 3,0 meter ⇒ F = 10286 / 3,0 = 3429 kN, stel voor druk 1,2 * 3429 = 4114 kN 
⇒ A= 4114 / 0,430 > 9568 mm2

. 

Doorbuiging 

De maximale doorbuigingen ten gevolge van verticale doorbuiging van een HEA 200 ligger, waarmee 
in PC Frame is gewerkt, vindt aan beide zijden plaats bij voile belasting. 

Lage zijde 

bmax = 132.600 mm* IHEA200 / Ivakwerk > 33200 / 400 ⇒ Ivakwerk > 5,9 * 1010. 
I= 0,8 * 2 * (h/2)2 * A,laal [mm4

], h = 3000 mm ⇒ A,taal > 16384 mm2
. 

Hoge zijde 
bmax = 151. 700 mm* IHEA200 / Ivakwerk > 43200 / 400 ⇒ Ivakwerk > 5,2 * 1010. 
I= 0,8 * 2 * (h/2)2 * Astaal [mm4

], h = 3000 mm ⇒ A,taal > 14405 mm2
• 

Conclusie 

Bij een hoogte van de vakwerken van 3,0 meter is de doorbuiging in het veld aan de hoge zijde dus 
maatgevend. Het minimaal vereiste profiel is 355,6 * 16, wat een oppervlakte heeft van 17070 mm2. 

Controle aanname eigen gewicht 

Doordat beneden in de hal de h.o.h.-afstand van de gordingen groter is dan boven in de hal, is beneden 
de overspanning van de gordingen groter, waardoor deze zwaarder zullen zijn. Het verdeelde gewicht 
van de dakliggers is door de grotere h.o.h.-afstand kleiner. Er wordt uitgegaan van een uniform 
verdeelde belasting. 

Gewicht liggers: 
Onderrand = bovemand = 1,34 kN/m, 
Diagonalen = 0,5 *rand= 0,7 kN/m 
Gemiddelde afstand dakliggers is 9,6 meter, dus 
gewicht per m2 = 2 * 1,34 + 0, 7 = 3,4 kN/m I 9,6 m = 0,35 kN/m2 

gordingen 
gemiddelde gording is (1,4 + 0,50) I 2 = 0,95 kN/m 
afstand tussen de gordingen is 3,6 meter 
gewicht per m2 = 0,95 I 3,6 = 0,26 kN/m2 

totaal 0,35 + 0,26 = 0,61 kN/m2
. De aanname was 0,6 kN/m2, dit was dus een goede aanname. 
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Controle knik hoofddakliggers tengevolge van windbelasting parallel aan de hoofddakliggers. 

De maximale normaalkracht treedt op in de twee buitenste dakliggers, omdat dit de twee dakliggers 
zijn waar het stabiliteitsverband onder staat. Een veilige aanname is dat alle normaalkracht zich meteen 
over alleen deze twee liggers verdeelt. De maximale normaalkracht is 362 kN (zie paragraaf 3.1.1). 
Hierbij komt de drukkracht door het moment in de dakliggers. De maximale drukkracht door dit 
moment is 3429 kN (zie sterkte vorige bladzijde). De totale drukkracht is dus 362 + 3429 = 3791 kN 

De kniklengte is als volgt te bepalen. De dakligger die op druk wordt belast, maakt deel uit van de 
horizontale ligger in het dakvlak. Dat betekent dat deze ligger om de 7,2 meter wordt gesteund door 
gordingen en diagonalen. De horizontale ligger in het dakvlak draagt de kracht weer af aan de 
stabiliteitsverbanden in de breedterichting. Deze stabiliteitsverbanden moeten in staat zijn om 2% van 
de drukkracht als horizon tale be lasting op te nemen. W anneer de stabiliteitsverbanden hierop worden 
berekend, is de kniklengte 7 ,2 meter. 

De dakliggers bestaan uit ronde buizen van 355,6 * 16 mm. 

FE= 1t
2 * E * 2 *I/ 1/ = 9861 kN 

N = fy * A = 430 * 17070 = 7340 kN 
Arel= ✓(N /FE)= 0,74 ⇒ Wbuc = 0,83 
cr = F / w* A= 3791000 NI (0,83 * 17070) = 267 N/mm2 < 430 N/mm2

. 

De dakliggers zullen dus niet knikken. 
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4.2 Dimensioneren jukken 

Voor knik wordt gebruik gemaakt van instabiliteit kromme a. Dit geldt voor warmgewalste buizen die 
niet meer dan lokaal gelast zijn bij verbindingen en/ of thermisch verzinkt zijn. 

Laagste kolom. 

Reeds in tabel 1, paragraaf2.4.4 is bepaald dat de normaalkracht in deze kolom 7981 kN bedraagt en 
dat de kleinst mogelijke profiel voor deze kolom 610 * 16 is. De fictieve spanning waarin 
knikinstabiliteit is meegenomen bedraagt dan 376 N/mm2 < 430 N/mm2

. 

Hoogste kolom 

In de middelste twee jukken warden de kolommen anders belast dan in de buitenste twee. In tabel 1, 
paragraaf 2.4.4 is bepaald dat de normaalkracht in deze kolom 6020 kN bedraagt en dat de kleinst 
mogelijke buitendiameter voor deze kolom 610 * 20 is. De fictieve spanning waarin knik is 
meegenomen bedraagt dan 398 N/mm2 < 430 N/mm2

. 

De normaal kracht in de hoogste kolom van de buitenste twee jukken is maar 4830 kN. Dat de kracht 
ondanks de verzorging van de stabiliteit lager is, komt doordat de belasting over de twee kolommen 
van het stabiliteitsverband wordt verdeeld. 
Het profiel dat nodig is, is 610 * 16. Er geldt namelijk 
FE= rr2 *EI/ 1/ = rr2 * 2,1 * 105 * 1,32 * 109 I 205002 = 6510 kN ⇒ 
Nu= a * A= 430 * 29860 = 12840 
Arel= ✓(Nu/ FE)= 1,40 ⇒ 
ffibuc = 0,42 ⇒ 
a= NI (robuc *A)= 385 N/mm2 < 430 N/mm2

, dus voldoet 

Bovenrand driehoek 

Deze rand wordt op trek belast door de horizontale componenten van de normaalkrachten in beide 
kolommen. Zie tabel 3. 

Middelste jukken Buitenste jukken 
Component van lage kolom 7981 / 13,6 * 8,6 = 5047 kN 5047 kN 
Component van hoge kolom 6020 I 20,5 * 13,0 = 3818 kN 0 
Totaal horizontale kracht 5047 + 3818 = 8865 kN 5047 kN 
N ormaalkracht 8865 / 21,6 * 22,3 = 9152 kN 5047 / 21,6 * 22,3 = 5211 kN 
Benodigde oppervlakte 9152 I 0,430 = 21284 mm" 5211 / 0,430 = 12118 mm" 
Te gebruiken profiel 406 * 20 (24280 mm") 323,9 * 12,5 (12230 mm") 
Tabel 3: berekenzng profielen bovenrand;uk. 

Orn esthetische redenen kan gekozen warden om de bovenranden dezelfde buitendiameter te geven als 
de kolommen van het juk. De krachtswerking is dan niet meer duidelijk zichtbaar. Daardoor is het 
puurder om de bovenranden oak werkelijk dunner te maken dan de kolommen. 

Overzicht juk 

De laagste kolom wordt een ronde buis van 610 * 16. De hoogste kolom wordt bij de middelste jukken 
610 * 20 en bij de buitenste jukken 610 * 30. De bovenste staafwordt 406 * 20 bij de middelste jukken 
en 323,9 * 12,5 bij de buitenste jukken. (figuur 30) 

figuur 30: dimensies onderdelenjuk 
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4.3 Dimensioneren omgekeerde V's 

Voor de dimensionering van de omgekeerde V's moet naar twee belastinggevallen gekeken worden, 
namelijk 
A: 1,2 * permanente belasting + 1,5 * sneeuwbelasting (jiguur 16) 
B: 1,2 * permanente be lasting + 1,5 * windbelasting (jiguur 16 en jiguur 2 7) 

A : permanent plus sneeuw 

De oplegreactie bij 1,2 * permanente belasting + 1,5 * sneeuwbelasting per ligger is 1999 kN (zie 
figuur 16) 
De kracht die een kolom van een V op moet nemen is 7 * 1999 I 4 = 3498 kN 
De hoogte van een Vis 13,5 * 1,8 + 5,4 - 3,0 = 26,7 meter. 
De breedte is (28,8 + 2,5 * 0,6) / 3 = 10, 1 meter, per kolom 5,05 meter 
De lengte van een kolom is dus ✓ 26, 72 + 5,052 = 27, 17 m 

Voor de kracht F in de kolom (jiguur 31) geldt: F / 27, 17 = 3498 / 26,7 ⇒ F = 3560 kN 

figuur 31: bepaling kracht in kolom ten gevolge van permanente be lasting en sneeuwbelasting 

B: permanente belasting en windbelasting 

De oplegreactie bij 1,2 * permanente belasting per ligger is 1400 kN (zie figuur 16) 
De kracht die een kolom van een V op moet nemen is 7 * 1400 I 4 = 2450 kN 
Voor de kracht F in de kolom geldt: F / 27, 17 = 2450 / 26, 7 ⇒ F = 2493 kN 

De horizon tale kracht per zijde en dus per stabiliteitsverband is 893 kN (zie figuur 2 7). Hierbij komt 
2% van de drukkracht in de hoofddakliggers om ze kunnen steunen tegen knik (zie paragraaf 4.1 ). 
2% * 3791 kN = 76 kN. De totale horizontale kracht is dus 893 + 76 = 969 kN 

figuur 32: oplegreactie in figuur 27 bepaalt kracht op stabiliteitsvoorziening 

Per kolom is dit 969 / 2 = 485 kN. 
De normaalkracht per kolom is F / 27, 17 = 485 / 5,05 ⇒ F = 2606 kN. 

f'.,I 

figuur 33: bepaling kracht in kolom ten gevolge van horizontale windbelasting 
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Maatgevende combinatie 
Bij A is de maximale Nin een kolom 3560 kN 
Bij Bis de maximale kracht in een kolom 2493 + 2606 = 5099 kN. 

Zoals verwacht is permanente belasting plus wind de maatgevende combinatie. 

Het benodigde profiel is 610 * 30. 

Controle knik 
Lk = I, omdat de kolom aan beide zijden schamierend is bevestigd 
L = 27170 mm 
I buis 610*30 = 2,3 * 109 mm 4. 

FE= 1t
2 * EI/ I/= 6458 kN 

N = cr * A = 430 * 54660 = 23504 kN 
Ar:]= ✓Nu/ FE= 1,9 ⇒ CObuc = 0,24 
cr = F / co * A= 5099 kN / 0,24 * 54660 mm2 = 389 N/mm2

. 

3 89 < 430 N/mm2
, dus het pro fie I 610 * 30 voldoet. 

In de omgekeerde V's zal overigens geen trek optreden. De druk door permanente belasting (2493 kN) 
is namelijk groter dan de trek door windbelsting (2402 kN). Dat er geen trek optreedt is gunstig voor de 
fundering. Het kan ook als uitgangspunt voor de verbinding aan boven- en onderzijde dienen. 

4.4 Visuele aspecten profielafmetingen 

De dakliggers worden 3,0 meter hoog. De boven en onderrand bestaan uit profielen met een 
buitendiameter van 355,6 mm. Dit komt overeen met de schatting waarvan bij het ontwerpen gebruik is 
gemaakt. Het bedoelde beeld zal dus ook werkelijk ontstaan. 

De buitendiameters van de verschillende kolommen van de jukken zijn gelijk, namelijk 610 mm. De 
bovenste staven mogen dunner zijn. Ook de buitendiameter van de kolommen waaruit de omgekeerde 
V's bestaan, zijn 610 mm. Dat de elementen van de twee verschillende steunpunten dezelfde diameter 
hebben, zal een positiefbeeld oproepen. De afmeting is bovendien zodanig dat ze wel indrukwekkend 
is, zonder lomp over te komen. De laagste kolommen van de jukken hebben een slankheid van 610 / 
13600 = 1/22,3. De hoogste kolommen hebben een slankheid van 610 / 20500 = 1 / 33,6. De 
omgekeerde V's hebben zelfs een slankhied van 610 / 27170 = 1 / 44,5. 

De gevonden dimensies hebben dus de verwachte en positieve effecten op het beeld van de publieke 
hal. 
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Voor de jukken en de omgekeerde V' s is een aantal mogelijkheden voor detaillering bekeken. Criteria 
hierbij zijn dat de detailleringen het bedoelde beeld van de publieke hal moeten versterken: 

Het dak moet zoveel mogelijk gaan zweven doordatjukken en V's los staan van de 
hoofddakliggers. 
De omsloten vorm van het juk, de driehoek, moet tot zijn recht komen. 
De omgekeerde V's moeten duidelijk herkenbare V's blijven 
de details moeten allen in dezelfde stijl zijn. 

5.1 Detail bovenzijde juk 

V oor het detail van de ondersteuning van de hoofddakliggers door het juk zijn twee mogelijke details 
ontworpen. 

a. detail met stalen stoel 

Zowel aan het juk als aan de dakligger is een element vastgelast, een soort stoel. Met een 
boutverbinding worden de stoelen tijdens de bouw aan elkaar bevestigd. Orn de stoelen te kunnen 
positioneren, wordt een hulpsteun gebruikt. Deze kan na de montage verwijderd worden. De bovenste 
stoel kan tegen de hulpsteun aangeschoven warden (ziefiguur 34). 

nvlps tcLY1 t1y-:ir'nc; -----
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figuur 34: mogelijkheid a voor detail aan bovenzijdejuk 

In plaats van stoelen die onder dezelfde hoek staan als de dakliggers, kunnen de stoelen ook horizontaal 
staan (zie figuur 35). Voor de montage is dan geen hulpsteun nodig, de dakliggers kunnen op de jukken 
warden geplaatst en zullen er niet vanaf glijden. Bovendien wordt het onderscheid tussen de verbinding 
en de constructieve elementen versterkt door de rotatie van de stoel. 

32 



Ontwerp luchthaventerminal Brasov, Roemenie 
Afstudeerproject capaciteitsgroep CO 

Mieke van den Munckhof 
Verslag fase 3 

jiguur 35: detail met horizontale stalen stoel 

V ergelijking 

Het tweede altematief is om twee redenen beter. Ten eerste zijn er geen hulpstukken nodig voor de 
montage. Bovendien is er door de horizontale positie van de stalen stoel visueel een duidelijk 
onderscheid tussen de constructieve elementen en de verbinding. 

Uitvoering detail 

De meeste verbindingen aan de bovenzijde van het juk zijn in de constructie als rol geschematiseerd. 
De bevestigingen die als schamier dienen, krijgen een schot, waardoor de verbinding niet meer 
transparant is (zie figuur 36). 

I 
Lt---c-,----

---- -

Figuur 36: uitvoering detail a als rot en als scharnier 

- I I 
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Een andere mogelijkheid is om aan het juk en aan de hoofddakliggers een buis met plaat te lassen. 
Deze platen kunnen op de bouwplaats met een boutverbinding aan elkaar bevestigd worden (zie figuur 
37). 

\\ 
\\ 
\\ 

\ 
figuur 37: verbindingjuk en hoofddakliggers door middel van buis met platen 

Dit detail heeft een aantal nadelen ten opzichte van detail a. Ten eerste is het detail iets minder mooi. 
Buizen met buizen aan elkaar verbinden geeft minder onderscheid tussen constructie en verbinding. De 
twee uitstekende platen midden in de verbinding zijn ook niet echt elegant. Ten tweede is deze 
verbinding moeilijker te positioneren. In de lucht zullen de twee elementen precies boven elkaar 
gehouden moeten worden. 

Conclusie 

De keuze valt op detail a (figuur 35). Dit detail schept voldoende fysieke en visuele afstand tussen het 
juk en de hoofddakliggers om het dak te laten zweven. Bovendien is het vrij eenvoudig in de uitvoering 
en zijn er twee versies mogelijk, namelijk een uitvoering te schematiseren tot een rol en een schamier, 
waarbij de essentie van het detail gelijk blijft. 
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5.2 Detail onderzijde juk 

Ook voor de onderzijde van het juk zijn twee details ontworpen 

A. het bijna onzichtbare detail (zie jiguur 38) 

// 
--~--~/c 

jiguur 38: het bijna onzichtbare detail 

Mieke van den Munckhof 
V erslag fase 3 

Bij dit detail wordt in de lasverbinding van de twee kolommen van het juk een dikke plaat gelast. Deze 
plaat volgt de doorsnede van de buizen tot een stuk boven de grond. Daar wordt de plaat iets breder dan 
de buizen (zie jiguur 39). De plaat is op een voetplaat gelast. Deze voetplaat wordt met ankers aan de 
vloer bevestigd. Hier kan hetjuk ook gesteld worden. Zodra de verbinding goed is, wordt de vloer 
aangestort. De bevestiging wordt zo aan het oog onttrokken. Tijdens de bouw dient het juk in en uit het 
vlak gesteund te worden. 

jiguur 39: doorsnede detail a met vorm plaat 
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In plaats van een plaat ter plaatse van de ontrnoeting van de twee kolommen kan het juk ook in een 
soort omgekeerde tafel warden opgelegd (zie figuur 40). Het visueel aantrekkelijke van dit detail is dat 
nu niet alleen het dak, maar ook het juk zelf zweeft. Bovendien correspondeert de vorm van het detail 
aan de bove=ijde van het juk nu met de vorm van het detail aan de onderzijde . 

. ~ 
figuur 40: op/egging van het juk in een soort omgekeerde tafel 

De vorm van de plaat is dan rechthoekig, met een uitholling voor de kolommen van het juk (zie figuur 
41). 

figuur 41: doorsnede detail met vorm plaat 

Orn bezwijking met een schrankmechanisme te voorkomen, kunnen er twee platen toegevoegd warden 
aan de verbinding (zie figuur 42). 
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Door de toevoeging van de twee platen tegen schrank, verliest het detail zijn eenvoud, die overeenkomt 
met het detail aan de bovenzijde. De verbinding ziet er gekunsteld uit. 

Een antler nadeel van dit detail, met of zonder extra platen, is het volgende. De krachtsoverdracht van 
de kolommen via de plaat gebeurt op een zodanige manier dat slechts een deel van de doorsnede van 
het profiel rechtsstreeks gesteund wordt. Bovendien wordt het profiel ter plaatse van de plaat zeer 
geconcentreerd belast, wat lokale doorslag van het profiel ten gevolge kan hebben. Bij detail a wordt de 
hele doorsnede gesteund door de plaat die tussen de kolommen is gelast. Het profiel zal niet ingedeukt 
warden. 

Conclusie 

Zowel het verborgen detail als het detail waarbij het juk in een soort tafel hgt zijn visueel aantrekkelijk. 
Wanneer in het laatste detail platen bijgelast warden, wordt het wel minder aantrekkelijk. Constructief 
gezien is detail a echter veel beter. De krachtsafdracht vindt plaats over de hele doorsnede van de ronde 
kolom en er is geen gevaar voor lokaal indeuken van de kolommen. De keuze valt dus op detail a. 

5.3 Detail onderzijde omgekeerde V's 

Het detail aan de onderzijde van de V's is eigenlijk zo vanzelfsprekend, dat hier geen altematieven 
voor ontworpen zijn. Onder aan de kolom is een voetplaat gelast. Deze voetplaat wordt in een 
uitsparing in de vloer gesteld en gemonteerd door middel van ankers die in de vloer zijn ingestort. Deze 
verbinding wordt in zijn geheel aangestort en op deze manier aan het oog onttrokken (zie jiguur 43). 

jiguur 43: detail aan onderzijde van de kolommen van de omgekeerde V's 
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5.4 Bovenzijde V's 

Bij de uitgangspunten van de details staat dat het wenselijk is de vorm van de omgekeerde V's te 
handhaven. Dit betekent dat de zwaartelijn van de kolommen van de V's en van de ligger die door de 
V's ondersteund worden niet door een punt gaan. Hierdoor ontstaat naast de horizontale windbelasting 
een moment ter grote van de windbelasting maal de afstand van de ligger tot het snijpunt van de twee 
kolommen van de V's. 
Wanneer de omgekeerde V afgemaakt wordt en het hoogste punt de ligger net raakt, geldt dat de 
grootte van dit moment 508 kN * 1,64 meter= 834 kNm bedraagt. De normaalkracht in de kolommen 
neemt hierdoor toe ( en in de andere af) met 82 kN. 

Hercontrole knik uit paragraaf 4.3: 
a= FI (w *A)= (4895 + 82) kN I (0,24 * 54660 mm2

) = 379 N/mm2 < 430. Dit voldoet nag steeds. 
De waarde zonder excentricteit was 373 N/mm2

. Het is dus veroorloofd om de V afte maken en 
daardoor een excentricteit te laten ontstaan, zonder dat dit gevolgen heeft voor de afmeting van de 
profielen van de V-kolommen. 

Voor de bovenzijde van de omgekeerde V's zijn twee details ontworpen. 

a. horizontale kracht overgebracht met plaat 

De afmeting van het detail in verhouding tot de gehele V ziet er als volgt uit (zie figuur 44) Doordat de 
buizen in verhouding veel dikker zijn dan de platen die zorgen voor horizontale afdracht, zullen deze 
platen de vorm van de V's slechts minimaal aantasten. 

figuur 44: aanzicht detail a 

Evenals aan de onderzijde van het juk is er ter plaatse van het snijvlak van de twee kolommen een plaat 
gelast (zie figuur 45). Deze plaat zorgt voor de overdracht van de verticale belasting. Loodrecht op 
deze plaat worden nog twee platen gelast. Deze zorgen van de overdracht van de horizontale 
windbelasting. 
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figuur 45: detail a: horizontale afdracht door platen 

De vorm van de plaat die tussen de uiteinden van de kolommen is gelast, volgt weer de vorm van de 
doorsnede, tot bijna bij de verbinding. Daar wordt de plaat breder dan de buizen, waardoor er 
voldoende body ontstaat om de horizontale belasting over te brengen (zie figuur 46). 

figuur 46: doorsnede detail met vorm plaat 

Een voordeel van <lit detail is dat het kruis van platen als het ware een soort oplegging vormt voor de 
Jigger die door de omgekeerde V's ondersteund gaat worden. Doordat er twee van deze kruisen zijn, 
namelijk bij allebei de V's, vormen deze tesamen een positioneringsmogelijkheid voor de Jigger 
erboven. Aan de Jigger kan ook nog een aantal platen gelast zijn, waardoor de Jigger tegen de 
dwarsplaten gezet kan worden alvorens hem te laten zakken tot op de kruisen (zie figuur 47). 
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figuur 4 7: positioneringsmogelijkheid bij detail a 

Zodra de ligger op zijn plaats hgt, moet de verbinding in het werk gebout worden. Dit heeft de 
voorkeur boven !assen vanwege de snelheid van monteren. 

b. overdracht met staven. 

In plaats van twee platen kunnen ook staven worden gebruikt om de horizontale kracht over te brengen. 
(zie figuur 48) 

figuur 48: aanzicht detail met staven 

De staven kunnen aangrijpen in de knopen links en rechts van de door de V ondersteunde knoop (zie 
figuur 49). 
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Uiteraard blijft het moment ten gevolge van de excentricteit van de ligger met de omgekeerde V's. De 
V als geheel blijft echter beter zichtbaar. Het nadeel van dit detail is wel dat het lijkt alsofhet vakwerk 
dat de hoofddakliggers met elkaar verbindt wordt uitgebreid naar beneden. Dit is visueel niet erg 
aantrekkelijk. 

Conclusie 

Detail a, met de platen, is visueel aantrekkelijker dan detail b. Bovendien is bij detail a de uitvoering 
eenvoudiger. vanwege de goede positioneringsmogelijkheid. De voorkeur gaat dus uit naar detail a. 
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Aan de bouwfysica zal slechts kort aandacht worden besteed. Principes voor het binnenklimaat moeten 
goed zijn, maar deze principes zullen niet gedetailleerd worden uitgewerkt. 

6.1 Orientatie gebouw 

De meest gunsitige orientatie van de publieke hal is die waarbij de middagzon zoveel mogelijk 
afgeschermd wordt. De avondzon is vervelender dan de ochtendzon. De ideale orientatie zou dus zijn 
wanneer de symmetrie as van de publieke hal van het zuidwesten naar het noordoosten gaat. Als dat 
zou kunnen, komt er gedurende de dag zo weinig direct zonlicht binnen, dat er geen zonwerende 
systemen nodig zijn. Momenteeel gaat de symmetrieas van het westen naar het oosten. Door het 
gebouw 45 graden te draaien, is de optimale positie bereikt (figuur 50). 

jiguur 50: oude en nieuwe orientatie van de luchthaven 

De reden om de west-oost orientatie is de richting van een van de hoofdwegen vanuit Brasov, waaraan 
het vliegveld komt te liggen. Deze weg gaat naar het noorden, met een heel kleine afwijking richting 
westen. Wanneer het gebouw 45 graden wordt gedraaid, is de ligging ten opzichte van de weg minder 
optimaal. Dit weegt echter niet op tegen de bouwfysische en daarmee gepaard gaande visuele 
voordelen (geen zonwering nodig). Het gebouw zal dus gedraaid worden. 

6.2 Klimaatsysteem 

In de zomer moet er gekoeld worden. De koellast is sterk afgenomen door het draaien van het gebouw. 
De hinder door directe zoninstraling is geelimineerd. 
In de winter moet er verwarmd worden en dient koudeval tegengegaan te worden. Koudeval is het 
grootste probleem van de hoge glazen wand. 
In beide seizoenen moet er verse lucht worden toegevoerd en eventueel de warmte van gebmike lucht 
worden hergebmikt. Het systeem dat aan al deze eisen voldoet en redelijk eenvoudig is, werkt als volgt 
(figuur 51): 
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figuur 51: klimaatsysteem voor ventilatie, verwarming en koeling 
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Het enige probleem dat met dit systeem nog niet verholpen is, is de koudeval in de winter. Deze kan 
worden tegengegaan door warme lucht tegen de glazen gevel omhoog te blazen. W anneer dit op 
meerdere hoogtes gebeurd, is de koudeval voldoende opgelost. De warme lucht kan dezelfde zijn als de 
lucht die uit de luchtbehandelingskast komt. Er kan ook een apart systeem worden gemaakt. Deze lucht 
speelt immers geen functie bij de verversing van de lucht in de publieke hal. Ze wordt omhoog 
geblazen en daar weer afgezogen. Vervolgens komt ze terug in de cyclus. 

In figuur 49 is het principe voor de luchtbehandeling en -ciculatie geschetst. De globale positionering 
van de luchtafvoerleidingen en de klimaatinstallaties zal als volgt zijn (figuur 52) 

-- '.=>f---->('" ,1,,, -,,,yt C>r',:~/>~)e,1,,1Qc; c:q:f)OJ';~ :,.,€:=-':'' 

0nder :=)~)<Ji_ :_)i<e ~-,:-:J 

figuur 5 2: globale positionering elementen klimaatinstallatie 

Het is voldoende om alleen langs de gevel aan het plafond leidingen te hebben. De afvoer naar beneden 
vindt plaats voorbij de glazen gevel, naast dat deel van de gevel waar de rechthoekige hallen helemaal 
voor staan. De to tale opperv lakte van de afvoerleiding is 6-7 m2

• De luchtbehandelingskast en andere 
apparatuur staan op vloer 0. De kastjes van waaruit de lucht weer de publieke hal ingeblazen wordt 
(figuur 51), staan verspreid over de publieke ha!. 
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6.3 Daglichttoetreding publieke hal 

In de publieke hal is een grote glazen wand aanwezig. Deze kijkwand beslaat de volledige hoogste 
gevel en delen van de zijgevels. Waar de rechthoekige hallen beginnen, loopt deze wand nog tot ver 
naar het lage gedeelte door. De !age gevel is ook transparant. Hierdoor is er veel daglicht in de publieke 
hal (figuur 53). 

figuur 53: gematerialiseerde gevels uitgeklapt naast plattegrond 

Eventueel kunnen er nog daklichten worden ontworpen. Dit zullen dan wel op het noorden 
georienteerde sheddaken moeten zijn, zodat de zon niet alsnog direct binnenvalt. Het idee van 
sheddaken was eerder geopperd in fase 2. De reden was toen het uitzicht op de verkeerstoren. Dit 
argument geldt nog steeds. 
Met kunstlicht zal er overdag een kleine aanvulling op het daglicht zijn, met name voor de donkere 
dagen. 's Avonds en 's nachts is kunstlicht uiteraard de enige verlichting. Er zullen geen 
lichtberekeningen worden gemaakt, deze principebeschrijving volstaat voor dit afstudeerproject. De 
verlichting kan nog wel visueel gedetailleerd worden. Indirect, diffuus verspreid licht (figuur 54) is 
bijvoorbeeld vaak visueel aantrekkelijker en minder hinderlijk dan direct licht. 

figuur 54: principe voor indirecte diffuse verlichting 
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7. Gevel 

De gevel is een belangrijk, in het oog spring end element van de publieke hal. V oor het on twerp van de 
gevel gelden de volgende uitgangspunten. 

De gevel moet zo transparant mogelijk zijn. De gevel is namelijk bedoeld als kijkwand, om 
uitzicht te hebben op de vliegtuigen, de verkeerstoren en de omgeving. 
Zoals bepaald in het hoofdstuk bouwfysica, mag de gevel bestaan uit een enkele glaswand. Een 
klimaatgevel of een dergelijk principe is niet nodig vanwege de orientatie van het gebouw; er zal 
maar weinig direct zonlicht binnen komen. 
Zoals in fase 2 bedacht, zou het een meerwaarde zijn, wanneer op verschillende hoogtes plateaus 
voor de gevel worden aangebracht. Zo is het voor bezoekers van de publieke ha! mogelijk de 
hoogte van de glazen gevel extra te benutten. Vanaf grotere hoogte is het uitzicht uiteraard beter. 
Ook is het zicht zelfbeter, doordat het ronde gebouw het zicht minder belemmert. Plateaus gaan 
uiteraard ten koste van de transparantie van de gevel. De winst van de uitgebreidere mogelijkheden 
tot benutten van de hoogte van de gevel, weegt echter op tegen het verlies aan transparantie. 

7.1 Alternatieven gevel 

V oor de gevel is op basis van bovenstaande uitgangspunten een aantal varianten ontworpen. Deze 
varianten zullen globaal besproken worden. Na een vergelijking en keuze wordt alleen de gekozen 
variant gedetailleerd uitgewerkt. 

7.1.1 Voorgespannen kabels 

Er is minstens een mogelijkheid om de glazen gevel op z'n plaats te houden met voorgespannen kabels 
(ziefiguur 55) (voorbeeld gebouw Channel 4, Londen). De twee grote voordelen hiervan zijn dat de 
gevel zeer transparant kan worden en dat de constructie vemieuwend en uitdagend is. 

jiguur 55: in twee richtingen voorgespannen kabels houden gevel op zijn plaats 

Nadelen zijn er ook. De kabels kunnen niet afgespannen worden op de dakliggers. Ten eerste zou dit 
voor extra belasting op de dakliggers zorgen. Dit is slechts weinig nadelig. Het grote probleem is de 
vervorming van de dakliggers ten gevolge van andere belastingen dan het afspannen van de gevel. 
Deze vervormingen zijn relatief groot, doordat de overspanningen en daardoor de toegelaten 
vervormingen zo groot zijn. Door de verticale beweging van de dakliggers, neemt de voorspanning in 
de kabels in de gevel af ( of toe, bij vervorming van de dakliggers omhoog). Hierdoor is het onmogelijk 
de kabels af te spannen aan het dak. 

Een oplossing hiervoor is om andere elementen te plaatsen, waar de kabels op afgespannen kunnen 
worden. Een mogelijkheid is om de kabels in twee richtingen te spannen. Een frame is dan een logisch 
element om de kabels aan afte spannen (ziefiguur 56). 

45 



Ontwerp luchthaventerminal Brasov, Roemenie 
Afstudeei:project capaciteitsgroep CO 

Mieke van den Munckhof 
Verslag fase 3 

figuur 5 6: er dient een frame gebouwd te word en om de kabels aan af te kunnen spannen 

Op de elementen van het frame komen de volgende belastingen: 
buiging door de kabels loodrecht op dit element 
druk door de kabels parallel aan dit element 

Verder geldt dat de kabels een kleine reactie in het vlak van het frame hebben, doordat ze onder een 
hoek op het frame uitkomen. Dit zal voorlopig niet warden meegenomen, pas als deze mogelijkheid 
gekozen wordt, zal dit verder onderzocht warden. 

Vanwege de eenvoudige rechthoekige vorm wordt eerst gekeken naar de hoge gevel. 

In de verticale richting is het logisch om 6 of 12 velden te maken, zodat deze uitkomen op het ritme 
van de dakliggers. De afstand zou dan 4,8 of 2,4 meter tussen de kabels zijn. In horizontale richting is 
1,8 of3,6 meter een goede afstand. 1,8 meter is de hoogte waarmee de hal elke 7,2 meter verhoogd 
wordt. 1,8 meter (en ook 2 * 1,8 = 3,6) zal dus goed passen in de horizontale maat van de zijgevels. Het 
nadeel van 1,8 meter is dat mensen net met hun hoofd tegen de onderste kabel aanlopen. Voorlopig kan 
gekozen warden voor een raster van 3,6 bij 4,8 meter. 

De voorspanning van de kabels kan als volgt warden bepaald. De kabels dienen altijd onder trek te 
blijven. Er wordt gekeken door welke oorzaken de trek afneemt en hoeveel de trek dan afneemt. De 
twee redenen die hier meegenomen warden zijn windbelasting op de gevel en doorbuiging van het 
frame. 

Orn de benodigde voorspanning om trek te handhaven bij windbelasting op de gevel te berekenen, 
wordt de volgende methode gebruikt: 

V oor de kabels geldt (zie figuur 5 7) 

figuur 5 7: methode van krachtenbepaling onderspannen kolom 

F = 1/10 - 1/20 van de overspanning 
H = ql2/8f 
V=ql/2 
Smax = ✓(H2 + V2

) 
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De hoogte van de hoge gevel is 34,2 meter, de breedte is 28,8 meter. 
f= 3 tot 1,5 meter, stel f= 2,4 meter. 

V oor de horizon tale kabels geldt: 
Q = 3,6 * 1,5 * 0,98 = 5,3 kN/m 
H = ql2/8f= 5,3 * 28,82 I 8 * 2,4 = 229 kN 
V = ql/2 = 5,3 * 28,8 I 2 = 76 kN 
Smax = ✓(H2 + V2

) = ✓(2292 + 762
) = 241 kN 

V oor de verticale kabels geldt: 
Q = 4,8 * 1,5 * 0,98 = 7,1 kN/m 
H = qi2/8f= 7,1 * 34,22 

/ 8 * 2,4 = 433 kN 
V = ql/2 = 7,1 * 34,2 / 2 = 121 kN 
Smax = ✓(H2 + V2

) = ✓(4332 + 121 2
) = 450 kN 

De tweede reden voor afname van de spanning in de kabels is de doorbuiging van het frame door de 
voorspanning van de kabels. Wanneer de afspanpunten geen vaste punten zijn, zoals bij een frame, 
moeten de kabels extra voorgespannen worden met een spanning waarvoor geldt dat deze afneemt tot 0 
bij de maximale doorbuiging van het frame. 

Stel de doorbuigingseis van het frame is I/ 1000. Dit is geen eis uit de normen maar een wens om niet 
al te hoge voorspanning nodig te hebben. Zou er veel doorbuiging toegelaten worden, dan mag dus een 
minder zwaar frame gebruikt worden, maar is tevens een hoge voorspanning nodig om trek in de kabels 
te houden. Bij l / 1000 geldt voor de horizontale elementen van het frame een maximale doorbuiging 
van 28800 / 1000 = 28,8 mm en voor de verticale elementen 34200 / l 000 = 34,2 mm. 

Eerst wordt naar de zijranden gekeken. De benodigde extra voorspanning in de horizontale kabels is als 
volgt te bepalen. 11 lkabels = Fvoorspan * lkabel / EAkabel = 2 * 34,2 mm= 68,4 mm 
Lkabel = 28800 mm 
E = 2,1 * 105 N/mm2 

Een schatting voor AkabeI kan op basis van de verwachte voorspankracht, bijvoorbeeld 2,5 * Smax = 600 
kN, dan geldt A= 600.000 N / 1000 N/mm2 = 600 mm2

. 

Er geldt Fvoorspan = 11 lkabels * EAkabel / lkabel = 68,4 mm* 2, 1 * 105 * 600 / 28800 = 299 kN. 

Voor de kracht in de kabels geldt dan F = Smax + 299 = 241 + 299 = 540 kN < 600 kN, dus Akabels klopt. 

Voor de doorbuiging van boven- en onderrand en dus de verticale kabels geldt: 
Lkabel = 34200 mm 
E = 2,1 * 105 N/mm2 

Een schatting voor Akabel kan op basis van de verwachte voorspankracht, bijvoorbeeld 2 * Smax = 700 
kN, dan geldt A= 700.000 N / 1000 N/mm2 = 700 mm2

, dus rond 30 bij volle doorsnede. 
Er geldt Fvoorspan = 11 lkabels * EAkabel / lkabel = 57,6 mm* 2,1 * 105 * 700 / 34200 = 247 kN. 

Voor de kracht in de kabels geldt dan F = Smax + 247 = 450 + 247 = 697 kN < 700 kN, dus Akabels klopt. 

Door de combinatie voorspanning door wind op de gevel en vervorming van het frame, geldt het 
volgende: 

De zijranden worden belast door een q-last van 450 kN / 3,6 meter= 125 kN/m 
De boven- en onderrand belast worden door een q-last van 697 kN / 4,8 meter= 145 kN/m. 
Mmax in de zijranden is 1/8 * q * I2 = 18276 kNm 
Mmax in boven- en onderrand is 1/8 * q * I2 = 15034 kNm 
De normaalkracht in de zijranden is 2* q * lboven- en onderrand I 2 = 125 * 28,8 = 3600 kN 
De normaalkracht in boven- en onderrand is 145 * 34,2 = 4959 kN 

De zijranden zijn de grootste zichtbelemmering, de bovenrand beperkt het zicht op de verkeerstoren, de 
onderrand kan onder de vloer weggestopt worden. 

V oor de zijranden geldt: 
Sterkte-eis: CT = F/ (2 * Abuis) +MI Wvakwerk < 430 N/mm2

• 

47 



Ontwerp luchthaventerminal Brasov, Roemenie 
Afstudeerproject capaciteitsgroep CO 

Doorbuigingseis: 0 = 5 
/ 384 * q * 14 

/ (Elvakwerk) < 34,2 mm 
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Een vakwerk dat aan deze twee eisen voldoet is een vakwerk met buizen 406,4 * 20 en een hoogte van 
5,8 meter. De doorbuiging is maatgevend. Er kan ook een minder hoog vakwerk met dikkere buizen 
worden toegepast. 

W anneer de doorbuigingseisen lager worden, wordt de spanning in de kabels en daardoor de belasting 
op het frame en daardoor het benodigde vakwerk ook groter. 

Conclusie 

Het frame dat nodig zou zijn om een gevel in twee richtingen op voor te spannen is erg groot. Bij 
bovenstaande berekeningen is de stabiliteit van het frame en de aparte vorm in de zijgevel nog niet 
meegenomen. Het is ook mogelijk om de gevel alleen in horizontale of alleen in verticale richting voor 
te spannen. Doordat elke gevel druk en zuiging op moet kunnen nemen, is dan de dubbele 
voorspanning nodig in de richting waarin wordt voorgespannen. Ook hiervoor zou een zware 
constructie nodig zijn. 

Een voorgespannen glaswand kan heel mooi zijn in een gebouw waar de elementen om aan voor te 
spannen al aanwezig zijn. Wanneer hiervoor echter een constructie (in het zicht) gemaakt moet worden, 
doet dit grote atbreuk aan het principe. 
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7.1.2 Verticale vakwerkkolommen 

Van de windbelasting wordt een deel naar het dak en een deel naar de vloer afgevoerd. Dit kan met 
verticale kolommen gebeuren (ziefiguur 58). Ze zullen bestaan uit vakwerken, waarvan de buitenrand 
tevens het glas van de gevel draagt. 
Orn een grater dee! van de be lasting naar beneden af te voeren en door doorbuiging te verkleinen, 
kunnen de vakwerken beneden ingeklemd en boven verticaal rollend bevestigd worden. 

figuur 58: vakwerken ter ondersteuning van de gevel 

De afstand van de gevelkolommen wordt 3,6 meter. Dit is ook de hoh afstand van de gordingen in het 
dak en is tevens een redelijke maat voor de overspanning van de glasplaten. 

Dimensionering gevelkolommen 

Stel de vakwerken zijn 1,5 meter breed. De zwaarst belaste gevelkolom is de hoogste kolom in de gevel 
waar de wind op staat. V oor deze kolom geldt: 

Sterkte: 
Mmax = 9

/123 * y * b * q * h2 = 9
/128 * 1,5 * 3,6 * 0,95 * 32,42 = 379 kNm. 

F =MI b = 379 kNm / 1,5 m = 253 kN en 
A= FI 235 N/mm2 > 1075 mm2

. 

Stijfheid: 
8 max = 2 * 1,2 * q * h4 

/ 369 EI, 8 max / 32400 < h / 300 dus I> 1,03 * 109
. 

I = 2 * 0,8 * A * 7502 
, dus A > 1149 mm2

. 

Neem om aan sterkte en stijfheid te voldoen een vierkante buis van 70 * 70 * 5 (A= 1273 mm2
) 

Orn kippen te voorkomen kunnen de vakwerken op verschillende hoogtes aan elkaar warden verbonden 
met lichte elementen. 
Dergelijke gevelkolommen zullen de transparantie weinig belemmeren. Erg spectaculair is het ook niet. 
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7.1.3 Door plateaus gesteunde glazen vinnen 

Bij de uitgangspunten is gezegd dat het van meerwaarde is om plateaus voor de gevel aan te brengen. 
Deze plateaus worden gebruikt om liggers, in dit geval glazen vinnen, op meerdere hoogtes te steunen. 
Het plaatsen van de plateaus kan op meerdere manieren. In alle gevallen kunnen de stijg- en daalpunten 
naar de plateaus voor de scheiding met de rechthoekige hallen staan, waardoor het zicht door de 
kijkwand zelfniet belemmerd wordt. Drie mogelijkheden (figuur 59) voor de plaatsing van plateaus 
zijn: 

1 --< 

figuur 59: mogelijkheden voor horizontale ondersteuning glazen vinnen 

1. In twee richtingen onderspannen kolom. Zo kan zowel druk als zuiging worden opgenomen. De 
horizontale elementen zijn de plateaus. Het verticale drukelement is een stalen kolom en de 
trekelementen zijn kabels. 

2. De plateaus kunnen worden opgehangen aan het dak, waardoor alleen kabels nodig zijn en geen 
kolom. Het nadeel is echter weer dat deze kabels niet aan het dak kunnen worden afgespannen. 
Daardoor zullen de kabels bij vervormingen van het dak slap gaan hangen. Bij een kleine 
horizontale kracht zullen de plateaus al gaan schommelen. 

3. Een soort uitkragende ligger vanaf het dak. Ook hier zijn drukelementen aanwezig, die dus minder 
transparant zijn dan trekkabels. De vloer van de publieke hal blijft echter vrij. De twee grote 
bezwaren van deze mogelijkheid zijn de volgende. Ten eerste wordt maar liefst 5/6 deel van de 
windbelasting naar het dak gebracht. Dit betekent een veel grotere belasting op de 
stabiliteitsverbanden dan waar tot nu toe rekening mee is gehouden. Ten tweede is de inklemming 
boven aan het dak altijd een verende inklemming vanwege de vervormingen van het dak. Bij een 
kleine rotatie in het vlak van het dak treedt er grote horizontale vervorming van de gevel op. 

Mogelijkheid 1 is dus de enige reele optie. 
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Dimensionering glazen vinnen. 

Stel de glazen vinnen in de zijwanden hebben een onderlinge h.o.h.-afstand van 1,8 meter en de glazen 
vinnen in de hoge gevel hebben een onderlinge h.o.h.-afstand van 1,6 meter. De vinnen in de zijwand 
zullen gedimensioneerd worden met als doel te kijken of deze mogelijkehid werkelijk transparant is. 

Glas heeft bij duur van de extreme belasting van maximaal een dag (storm) een sterkte van 30 N/mm2
• 

Dikte glasplaten 

De glasplaten hebben een overspanning van 1,8 meter. Het maximum moment in de glasplaten zelf is 
dus 1/8 * q * 12 = 1/8 * 1,5 * 0,98 * 1,82 = 0,6 kNm per meter. 

Bij een glasdikte van 12 mm is de maximale spanning MI W = 600.000 / (1/6 * 1000 * 122
) = 25 

N/mm2
. 

Afmeting vinnen 

Stel de vinnen zijn 400 m.rn breed en 60 mm dik. 
Het eigen gewicht van glas is 25 kN/m3

• 

Het gewicht van de hoogte van 1 meter gevel dat een vin moet dragen is 
1 vin: 0,4 * 0,06 * 25 = 0,6 kN 
glasplaten met een dikte van 12 mm: 1,8 * 1,0 * 0,012 * 25 = 0,54 kN 

De normaalkracht ter plaatse van het midden van de onderste vin is dus 
(34,2 - 0,5 * 11,4) m * (0,6 + 0,54) kN/m = 32,5 kN 

Het maximum moment in de glazen vinnen is 1/8 * q * I2 = 1/8 * 1,8 * 1,5 * 0,98 * 11,42 = 43 kNm 

Er geldt a = M I W + N / A = 
43 * 106 

/ (1/6 * 60 * 4002
) + 32.500 I (60 * 400) = 26,9 + 1,4 = 28,3 N/mm2

. 

28,3 < 30, dus dit voldoet 

Conclusie 

Bij een h.o.h.-afstand van de vinnen van 1,8 meter worden de glasplaten 12 mm dik en hebben de 
vinnen zelf een doorsnede van 400 * 60 mm2

• De vinnen zijn wel transparant, maar zullen bij een 
dergelijke afmeting zeker een groenige schijn hebben. 

Het effect zal als volgt zijn: W anneer men parrallel aan de vinnen door de gevel kijkt, is deze zeer 
transparant. W anneer men echter onder een hoek door de gevel wil kijken, is de gevel minder 
transparant en ziet men daarbij duidelijk een groene schijn. 
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7.1.4 Alleen door de plateaus gesteunde glasplaten 

Deze mogelijkheid is een variant op mogelijkheid 1 uit paragraaf 7 .1.3. Door meer dan twee plateaus 
toe te passen, kunnen de glasplaten rechtsstreeks van plateau naar plateau overspannen (zie figuur 60). 
De glazen vinnen zijn daarmee overbodig geworden. De afstand tussen de plateaus moet dan ongeveer 
6 meter zijn. Dit zal later nauwkeuriger worden berekend. 

figuur 60: plateaus, gesteund door onderspannen kolom, steunen glasplaten direct 

Indeling plateaus 

De verdeling van de plateaus binnen de gevel kan dan als volgt zijn (zie figuur 61 ): 

L 

figuur 61: verdeling plateaus over de hoogte van de ha! 

Er is gekozen om de onderste afstand het grootst te maken. Ten eerste is dan het zicht beter voor alle 
mensen die beneden blijven kijken. Ten tweede is hier de windbelasting het kleinste. Hiermee is 
overigens geen rekening gehouden in de berekeningen. 

Niet alle plateaus hoeven beloopbaar te zijn. Het is niet praktisch om het bovenste plateau beloopbaar 
te maken, omdat dit plateau tot aan het dak loopt (figuur 61). Het een na hoogste plateau wordt wel 
beloopbaar, om de hoogte van de hal zoveel mogelijk te benutten. Daamaast kan nog een van de 
onderste plateaus beloopbaar zijn. De tweede is het meest geschikt. De indeling van de gevel is dan 
goed verdeeld. De toegang naar de plateaus bevind zich naast de rechhoekige hallen. Het zicht door de 
glaswand wordt zo nauwelijks gehinderd. 

De plateaus zullen alien bestaan uit liggende stalen vakwerken. Zij moeten immers de verspreide 
windlast naar enkele ondersteuningen overbrengen. De vakwerken van de plateaus die niet beloopbaar 
zijn, zullen in het zicht blijven. Ten eerste komt dit de transparantie ten goede. Ten tweede is het voor 
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de geinteresserde bezoeker van de luchthaven dan duidelijk hoe de constructie in elkaar zit. Bij de 
plateaus die wel beloopbaar zijn zal plaatmateriaal op de vakwerken bevestigd warden. Dit 
plaatmateriaal zal niet transparant zijn, in verband met eventuele hoogtevrees van bezoekers. 

De onderspannen kolommen kunnen op de volgende plaatsen komen te staan (zie jiguur 62): 

jiguur 62: plaatsen onderspannen kolommen 

Alle plateaus eindigen ter plaatse van de rechthoekige hallen. Slechts ter hoogte van het een na 
bovenste plateau loopt de gevel verder door (ziefiguur 59). Omdat de afstand tussen de bovenzijde van 
de rechthoekige hallen en het dak van de publieke hal veel kleiner is (max 10,8 meter in verhouding tot 
34,2 meter naast de rechthoekige hallen), kan voor dit deel van de gevel eenvoudig naar een andere, 
passende oplossing warden gezocht. Deze oplossing zal geen deel uitmaken van dit afstudeerproject. 

Glasplaten 

V olgens opgave van een van de bekendere fabrikanten van glasplaten, Pilkinton, is de maximale 
afmeting van hun glasplaten 4200*2000 mm. De bijbehorende dikte is 19 mm. Voor de afstand tussen 
de plateaus is tot nu toe 5,4 meter aangenomen. De glasplaten kunnen dus niet van plateau tot plateau 
overspannen. Enkele mogelijkheden om dit probleem op te lossen zijn de volgende: 

Er kunnen meer plateaus komen dan de vijfplateaus die er nu zijn 
Er kan alsnog gebruik warden gemaakt van vinnen, die nu een kleinere overspanning zullen 
hebben dan in het on twerp uit paragraaf 7 .1.3 
Ter hoogte van de plateaus kunnen extra glasplaten van 5,4 - 4,2 = 1,2 meter geplaatst warden 

Het plaatsen van meer plateaus heeft enkele nadelen. Ten eerste past de verdeling van de plateaus zoals 
in figuur 59 goed in de gevel. Meer plateaus zouden een te druk gevelbeeld van buitenaf opleveren. Het 
tweede nadeel is de transparantie van de gevel vanuit de publieke hal. Wanneer de plateaus 2 maal 1,8 
meter zouden overbruggen, moeten er maar liefst acht plateaus komen. Deze oplossing wordt derhalve 
verworpen. Het plaatsen van vinnen heeft hetzelfde nadeel als genoemd in paragraaf 7 .1.3, namelijk dat 
de transparantie van een gevel parallel aan de kijkrichting slecht is. 

Het plaatsen van een extra glasplaten kan eenvoudig met het volgende principe (figuur 63). Op de 
plateaus warden elementen met een hoogte van 1,2 meter geplaatst. Op de uiteinden van de elementen 
zitten tetra's. Deze steunen hoge glasplaten (4,2 meter) tussen de plateaus en de !age glasplaten (1,2 
meter) voor de plateaus. 
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jiguur 63: schematisering glasplaten met ophanging 

De glasplaten zullen op de hoekpunten worden vastgezet met tetra's. 

V erticale be lasting glasplaten 
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Het is niet mogelijk om de glasplaten op elkaar te zetten en op die manier de belasting te laten dragcn. 
Het glas moet dus op verschillende hoogtes verticaal gesteund worden. Horizontaal worden de 
glasplaten met tetra's gesteund. De tetra's zijn met staven aan de plateaus bevestigd. Wanneer deze 
tetra's ook de verticale belasting moeten overdragen, zorgen zij tevens voor een moment in de plateaus 
ter grootte van de verticale reactie maal de afstand van de gevel tot het plateau (zie jiguur 64). Ook dit 
is geen ideale situatie. 

' 
jiguur 64: verticale belastingafdracht glas via tetra's veroorzaakt moment 

Een goede mogelijkheid voor het opnemen van de verticale belasting is de volgende. De glasplaten 
worden bij de bevestiging opgehangen met extra stafstaven aan de kolom (jiguur 65). 

,I' ,, 
_y __ 

jiguur 65: Glasplaten warden opgehangen aan de kolom 
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De beloopbare plateaus blijven vrij. Het glas wordt zo elke 10,8 meter gesteund. 

Dimensionering onderspannen kolommen 

De normaal kracht in de kolommen wordt bepaald door drie belastingen: 
het horizontaal steunen van de gevel in de onderspannen ligger 
de verticale belasting van de beloopbare en niet beloopbare plateaus. 
het ophangen van de glasplaten van de gevel 

Horizontaal steunen van de gevel 

Q op onderspannen ligger is b * y * qwind = 14,4 m * 1,5 * 0,98 = 21 kN/m 

f= (1/10- 1/20) * h, dus 3,4 tot 1,7 meter.Fis de halve breedte van het breedste plateau. In tabel 4 is 
H de normaalkracht in de kolom en Smax de maximale kabelkracht (zie figuur 66). 

cJ---i 

figuur 66: rnethode van krachtenbepaling onderspannen kolorn 

f 3,4m 1,7 m 2,7 m 
H = ql"/8f 903 kN 1806 kN 1137 kN 
V = ql/2 359 kN 359 kN 359 kN 
Smax = 'Y(HL + VL) 972kN 1841 kN 1192 kN 
Tabel 4: krachten bij verschillende breedtes van de plateaus 

Een fvan 2,7 men dus een breedte van het breedste plateau van 5,4 meter is een mooie maat voor de 
plateaus. 

Het stafstaal moet dan bij een sterkte van 1000 N/mm2 een doorsnede van 1192 mm hebben, dus 
massief een diameter van 39 mm. 

Belasting door plateaus 

Wanneer het tweede en het vierde plateau beloopbaar zijn, geldt hiervoor de volgende belasting: 

De belasting door de plateaus is als volgt: 
Schatting eigen gewicht: 
Veranderlijke belasting zijn personen: 

y * 2,5 kN/m2 

y * 3,0 kN/m2 

Nonder in kolom = 2 * b * hoh * q = 2 * 4,8 m * 14,4 m * (1,2 * 2,5 + 1,5 * 3,0) kN/m2 = 1037 kN 

Belasting door ophangen gevel aan kolommen 

Voor het ophangen van de gevel kan gekozen worden uit twee principes (figuur 67), namelijk: 

55 



Ontwerp luchthaventerminal Brasov, Roemenie 
Afstudeer:project capaciteitsgroep CO 

A. druk in kolom B. buiging in kolom 

jiguur:67: twee principes voor het ophangen van de gevel. 

A druk in de kolom 
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Uiteraard ontstaat bij dit principe ook een moment, omdat de gevel nu eenmaal op een bepaalde afstand 
van de kolom hangt (2,7 meter). Het moment wordt opgevangen door een trekkracht in de buitenste 
stafstaven en een drukkracht in de kolom. De extra drukkracht in de kolom kan eenvoudig worden 
bepaald. Deze is telkens N2 = Fi* 2,7 meter/ breedte plateau i· 

B buiging in de kolom 
Bij deze variant wordt de buiging direct opgenomen door het ronde staalprofiel, dat de drukstaaf is in 
de onderspannen kolom. 

Omdat druk gunstiger is dan buiging, zeker omdat de drukkracht, veroorzaakt door het ophangen van 
de gevel, relatief klein is ten opzichte van de twee bovengenoemde oorzaken, wordt voor principe A 
gekozen. 

De totale drukkracht in de kolom is als volgt 
Fi= h * b * d * Pg1as =hi* 14,4 m * 0,019 m * 25 kN/m3 =hi* 6,84 kN 

F 1 = 5,4 m * 6,84 = 37 kN 
F2 = F3 = 10,8 * 6,84 = 74 kN 

Voor punt 1 geldt Fctrukdoor M = 37 kN * 2,7 m / 1,6 m = 62 kN 
Voor punt 2 geldt FdrukdoorM = 74 kN * 2,7 m / 2,7 m = 74 kN 
Voor punt 3 geldt Fctruk doorM = 74 kN * 2,7 m / 1,6 m = 125 kN 

De drukkracht in de stalen kolom door het ophangen van de gevel is dus 
N = 37 + 2 * 74 + 62 + 74 + 125 = 446 kN 

Totaal 

De maximale kolomkracht is dus 1137 kN + 1037 kN + 446 = 2620 kN. 

Het maxiamle moment is bepaald met PC Frame en bedraagt 113 kNm. 
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Stijfheid 

Voor stijfheid geldt dat in en uit het vlak van de onderspannen kolom gecontroleerd moet worden: 

1, 1 * N / (Nu * co)+ 1, 1 * M / Mu * co)< 1 

In het vlak van de onderspannen kolom geldt het volgende 

lk=34200 mm 

Bij een profielmaat van 508 * 20, gemiddelde afstand van kabel tot kolom van 1,8 men een reductie 
van de stijfheid met een factor 0,6 vanwege niet volledig stijve verbinding kolom en stafstaaf geldt: 
Zwaartelijn ligt op 1800 * 1192 / (1192 + 30660) = 67 mm van kem van de ronde buis 
I= Ibuis + 0,6 * I: a2 *A= 914280000 + 0,6 * (672 * 30660 + (1800- 67)2 * 1192) = 3,1 * 109 

FE= rc 2 * E *III/= 5493 kN 
Nu= fy * Aprofiel = 430 * 30660 = 13184 kN 
Arel= ✓(Nu/ FE)= 1,55 ⇒ CObuc = 0,35 

Nu= 13184 kN 
N= 2620kN 

De onderspannen Jigger is door de buigstijfheid van de plateaus tegen kippen gesteund, dus cokip is 1,0. 

W =I/ uiterste vezelafstand = 3, 1 * 109 
/ (1800 - 67) = 1,8 * 106

. 

M = f * W = 430 * 1 8 * 106 = 7 7 * 108 Nmm = 774 kNm u y ' ' . 

M = 113 kNm 

1, 1 * N / (Nu * co) + 1, 1 * M / Mu * co) = 
1,1 * 2620 / ( 13184 * 0,35) + 1,1 * 113 / 774 = 0,62 + 0,16 = 0,78 < I, dus de onderspannen kolom is 
stabiel in z'n vlak. 

Uit het vlak van de onderspannen kolom geldt het volgende 

Bij knik uit het vlak van een onderspannen kolom, geldt dat deze verend gesteund wordt door de 
onderspannen kolommen loodrecht op deze kolom. Het precies onderzoeken van deze invloed is echter 
een mechanisch onderzoek op zich. Voor de kniklengte is daarom een aanname gedaan van 0,5 h. 
Dit betekent dat his 0,5 * 34200 = 17100 mm 

Bij een profielmaat van 508 * 20 geldt: 
FE= rc2 * E *III/= 6480 kN 
Nu= fy * Aprofiel = 430 * 30660 = 13184 kN 
Arel= ✓(Nu/ FE)= 1,43 ⇒ CObuc = 0,40 

Nu= 13184 kN 
N = 2620 kN 

Ronde buizen kippen niet, dus cokip is 1,0. 

M = f * W = 430 * 3 6 * 107 = I 5 * 1010 Nmm = 15480 kNm u y ' ' • 

M= 113 kNm 

I, I * N / (Nu * co) + I, I * M / Mu * co) = 
I, 1 * 2620 / ( 13184 * 0,40) + 1,1 * 113 / 15480 = 0,55 + 0,01 = 0,56 < I, dus de onderspannen kolom 
is ook uit z'n vlak stabiel. 

Sterkte 

Voor sterkte geldt de eis NIA+ M/W < 430 N/mm2
. 

2620.000 I 30660 + 113 * 106 
/ 3,6 * 107 = 85 + 3 = 88 N/mm2

. Zoals verwacht voldoet het profiel aan 
de eis voor sterkte. 
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De kolommen zullen dus ronde buizen met een profielmaat 508 * 20 worden. Dit zijn zeer slanke 
kolommen. 

7.1.5 Keuze gevelconstructie 

De voorgespannen kabelgevel is op zich een interessante mogelijkheid. Het nadeel is dat <lit gebouw 
zich niet zo voor deze mogelijkheid leent, doordat er in de hal geen bestaande elementen zijn waar de 
gevel aan afgespannen kan worden en omdat het ook bezwaarlijk is hier een grote zware constructie 
voor te gaan bouwen. 

Het altematiefmet verticale vakwerkkolommen (figuur 58) is een redelijke optie, zij het dat het geen 
speciale oplossing is. 

Het gebruiken van de plateaus om glazen vinnen te steunen is een interessante oplossing. De vinnen 
zullen door hun dikte en positie loodrecht op de gevel echter een groot deel van de transparantie van de 
gevel ontnemen. 

Glasplaten rechtstreeks door de plateaus te laten ondersteunen is een oplossing die speciaal in <lit 
gebouw heel goed past. De plateaus waren toch al gewenst en de toepassing van glas biedt de 
mogelijkheid om de gevel een zeer open karakter te geven. De keuze valt op deze laatste optie. 
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Voor de gevel is een aantal details ontworpen (zie figuur 68). Uitgangspunten voor deze details zijn de 
volgende: 

de gevel dient zo transparant mogelijk te zijn, de details mogen de aandacht niet naar zich toe 
trekken 
de bovenzijde van de onderspannen kolommen moet rollend zijn bevestigd. Het dak heeft namelijk 
een maximaal toegestane vervorming van 108 mm omlaag of 108 mm omhoog. 

I, 

figuur 68: plaats detail gevel uit hoofdstuk 7 

n.b. het dakrand detail komt in hoofdstuk 8 aan de orde. 

7.2.1 Detail onderkant kolommen 

De aansluiting van de kolom en de vloer is gelijk aan de aansluiting onder bij de omgekeerde V's. De 
kolom staat op een voetplaat die later ingestort wordt. Zo verdwijnt de aansluiting uit het zicht. De 
kabels zijn aan twee oren verbonden (figuur 69). 

figuur 69: detail onderkant onderspannen kolom (detail A) 
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7.2.2 Details aansluitingen verschillende elementen op plateaus 

De glasplaten warden op de hoekpunten vastgehouden met vierarmige tetra's. De tetra's zijn vestigd op 
elementen van 1,2 meter lang, de hoogte van de opvullende glasplaat. Deze elementen dragen de 
horizontale belasting over naar de plateaus. De kabels die de verticale belasting van de gevel dragen, 
zijn ook aan deze elementen bevestigd. Bij het breedste plateau ligt de gevel zeer dicht bij het plateau. 
(zie figuur 70). 

I 

I : 

1~!( 
lJ 

figuur 70: det~il aansluiting glas op breedste plateau (detail BJ 

Bij de overige plateaus is er een afstand tussen de gevel en de plateaus. Het element waarop de tetra's 
bevestigd zijn verandert niet, maar wordt via een staaf aan de plateaus bevestigd (zie figuur 71). 

i 

figuur 71: detail aansluiting glas op minder brede plateaus ( detail CJ 

Het stafstaal wordt telkens aan de plateaus bevestigd door middel van een willemsanker met 
boutverbinding. (zie figuur 72). 
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figuur 72: detail aansluitng kabel op plateaus (detail D) 
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Plateaus 2 en 4 zijn beloopbaar. De leuningen zijn bevestigd als aangegeven in figuur 73. 

i 

! I 

! I 
. I 

I 

figuur 73: detail aansluiting leuning op beloopbare plateaus (detail E) 

Voor de horizontale ondersteuning van het glas onder het onderste plateau is een speciale oplossing 
ontworpen. De afstand tussen de vloer van de publieke hal en de glasplaat bij het eerste plateau is 6,6 
meter. Orn geen glasplaat groter dan 4,2 meter te laten worden, moet er op 2,4 meter een steunpunt 
komen. De leuning die op de vloer in de publieke hal staat, heeft steunen gekregen die tevens het glas 
steunen. (detail G) Orn het verschil in dimensies weer te geven zijn details A en G naast elkaar 
geplaatst met een persoon van 1,8 meter (jiguur 74). 
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jiguur 74: detail G met detail A voor idee van dimensies 
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In bovenstaande details lijkt het alsof de aansluitingen van de verschillende elementen op de plateaus 
elkaar in de weg zitten. Ze zitten echter allemaal naast elkaar. (zie figuur 7 5). 

I( "\ 
\~ )' 

figuur 75: bovenaanzicht beloopbaar plateau 
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De kolommen zijn zo geplaatst dat ze telkens in het midden van een kruis van een windverband 
uitkomen. Ze moeten namelijk minimaal 2,7 meter van de gevel verwijderd staan. (Zie voor de precieze 
plaatsing figuur 62). Wanneer de windverbanden waar de gevelkolommen onder staan met grotere 
profielen worden uitgevoerd (jiguur 76) dan een kruis waar geen gevelkolom onder staat, is het 
volgende detail mogelijk (jiguur 77). Hierbij wordt de gevelkolom horizontaal gesteund, en kan het dak 
verticaal over de kolom heenschuiven. 

figuur 76: bovenaanzicht van kolom die in het kruis van een windverband geplaatst is 

_l_ 

)--\ __ _ 

' I I 

figuur 77: detail bovenkant onderspannen kolom (detail F) 
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8Dak 

8.1 Beeld en functionering 

Het dak van de publieke hal is een opvallend element dat de aandacht van veel mensen zal trekken. Het 
is belangrijk dat het beeld goed wordt ontworpen, mede uit het oogpunt van de publieke hal als 
visitekaartje voor de luchthaven. 

De elementen die zich ter plaatse van het dak bevinden zijn de volgende: 
Constructieve elementen: Uiteinden jukken, hoofddakliggers, windverbanden, gordingen, 
houtvezelcementplaten als dakplaten en eventueel een extra isolatiepakket. 
Installatie elementen: buizen voor luchtafvoer, electriciteit voor de verlichting, verlichting zelf, 
waterleiding voor sprinkler installatie en sprinklers zelf 

Het beeld dat opgeroepen moet worden, mag niet te rommelig zijn. Het moet voor de geinteresseerde 
leek echter wel duidelijk zijn hoe alles in elkaar zit. Orn dit te bereiken is de volgende principe 
detaillering ontworpen (figuren 78, 79 en 80): 
De hoofdliggers zullen in het zicht hggen. De gordingen worden met een bevestigingselement, dat op 
de hoofdliggers gelast is aan de hoofdliggers bevestigd. Dit bevestigingelement schept tevens een 
kleine afstand tussen beide elementen, het gaat om enkele centimeters. Wanneer nu aan de uiteinden 
van de onderflenzen van de gordingen een plafond gehangen wordt, is de onderkant van de gordingen, 
en daarmee de structuur, zichtbaar. De onderkant bestaat uit een vlakke oppervlakte. De rest van de 
gording, een HEA of IPE pro fie 1, wordt aan het zicht ontnomen. In het genoemde plafond kan de 
verlichting en de sprinkler worden opgenomen. De hiervoor benodigde leidingen komen boven het 
plafond, uit het zicht dus. De buizen voor airco zijn zo groot, in vergelijking met andere installatie 
elementen en zelfs de gordingen, dat deze het beeld van het dak niet rommelig zullen maken. Zij 
mogen onder het plafond, in het zicht. Bovendien lopen deze parallel aan de hoodliggers, en dus 
loodrecht op de gordingen. Het zou niet handig zijn om de airco buizen en de gordingen op dezelfde 
hoogte te laten kruisen. Ook de windverbanden komen onder het plafond. Deze moeten namelijk direct 
in het hart van de bovenranden van de hoofdliggers aangrijpen. Bovendien zijn zc cen verrijking voor 
diegene die geinteresseerd zijn in de constructie van het dak. 

h()'.)fdll(J,;;('V 

figuur 78: principedetail opbouw dak, loodrecht op hoofdliggers 
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figuur 79: principedetail opbouw dak evenwijdig aan hoofdliggers 
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figuur 80: inzoomen op figuur 79 
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De dakrand moet aan de volgende eisen voldoen: 
de bevestiging van de gevel aan het dak is een verticale rol 
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Bij deze rol moet een maximale verticale vervorming van de dakliggers van 108 mm kunnen 
optreden. 
De windkracht moet zonder omweg overgebracht worden naar het hart van de bovemand van de 
hoofdliggers 
Het detail dient visueel aantrekkelijk te zijn. 

Voor de dakrand is het volgende detail ontworpen (ziefiguur 81). Dit detail is mede gebaseerd op het 
dak uit figuur 71 en de gevel uit figuur 64 en 65. 

o, V(--=>r--:r~nd 
;/IC::_:: f ci d (1 ~ l IC 

gbs 
Cl~\;/! kJ ('id P 7 : (~ l' _/ 

Figuur 81: detail dakrand 

De glasplaat wordt horizontaal gesteund door een staaf die aan beide zijden scharnierend is. Zo kan het 
dak een vervorming van 108 mm naar boven ofbeneden hebben, zonder dat hierdoor krachten op de 
gevel ontstaan. 
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Zoals reeds in fase 1 bepaald, ligt in de publieke hal de centrale ingang voor alle gebruikers van het 
terminal gebouw. De in- en uitgang zullen worden ontworpen op de passagiersstromen. Orn een 
overzichtelijk beeld te creeeren, zal er een aparte ingang en aparte uitgang komen. W anneer men echter 
de verkeerde toegang kiest, komt men toch in dezelfde hal uit, dus een probleem is het niet. De ingang 
zal aan de zijde van de vertrekhal liggen, de uitgang aan de zijde van de aankomsthal. 
De publieke hal is constructief in 6 velden verdeeld. Vanwege de hoogte van de liggers en plaatsing 
van steunpunten zijn deze zes velden ook visueel te onderscheiden. Wanneer de lage gevel in deze zes 
velden is verdeeld, kan de ene helft voor ingang en de andere helft voor uitgang dienen. Binnen beide 
helften kan de doorgang in het midden liggen (figuur 82). 

i 
I 

figuur 82: in- en uitgang publieke hal 

Omdat de toegang tot de publieke hal op een hoogte van 7 meter gelegen is, zal een een bordes voor de 
ingang komen. De toegang tot dit bordes zal in het gebied voor de terminal worden ingepast, zodat de 
de helling zo flauw is dat deze door niemand als hinderlijk zal worden ervaren. 
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In fase 3 is een aantal aspecten van de publieke hal verder uitgewerkt. Eerst is gekeken naar de 
hoofdoverspanning. Hierbij vervalt het idee van de loopbrugligger uit fase 2, orndat dit een roterend en 
verend steunpunt zou worden. Voor het verzorgen van de stabiliteit wordt een aantal rnogelijkheden 
bekeken. Hierbij wordt er telkens rekening rnee gehouden dat de voorzieningen voor stabiliteit de 
ruirnte van de publieke hal zo rnin rnogelijk rnogen verstoren. In de uiteindelijke oplossing zijn de 
elernenten die de verticale belasting dragen tevens de verzorgers van de stabiliteit. Op deze rnanier 
staan er weinig elernenten in de publieke hal. 
Bij de dirnensionering van het geheel blijkt dat alle elernenten redelijk slank worden. Dit is het gevolg 
van verschillende optirnalisaties die telkens gernaakt zijn. De belangrijkste verbindingen zijn 
gedetailleerd. 
Orn een enkele glazen gevel toe te kunnen passen, was slechts nodig het gebouw ongeveer 30 graden te 
draaien, zodat zo weinig rnogelijk direct zonlicht binnen kornt. Met een gangbaar klirnaatsysyteern kan 
dan voor een goede ventilate en binnenternperatuur worden gezorgd. De gevel is verder uitgewerkt. 
Hierin zijn enkele beloopbare plateaus opgenornen, zodat de grote hoogte van de glazen gevel optirnaal 
benut kan worden. Orn het bedoelde beeld zo goed rnogelijk over te laten kornen is nagedacht welke 
elernenten in het dak in het zicht mogen blijven en welke niet. Uitgangspunt was orn de opbouw van 
het gebouw zoveel rnogelijk te laten zien, zonder dat een rommelig beeld zou ontstaan. 
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Bijlage A 

Bepaling wind op gevels bij verschillende windrichtingen 

Prep= cdim * cindex * Ceg * <D, * Pw [belastingen en vervormingen] 

Pw 
In de Roemeense windnormen ligt Brasov in het gebied dat de laagste windbelasting van Roemenie 
heeft. De reden hiervoor is waarschijnlijk de beschutte ligging in de kromming van de Karpaten. In 
Nederland is daarom gebied II als veilige aanname gekozen. De terminal ligt in een verder 
onbebouwde omgeving, de hoogte is 39,4 meter, zodat geldt Pw = 1,35 kN/m2

. 

Cdin1 
Voor wind op de langsgevel geldt: b = 50 meter (de rest is bedekt door de rechthoekige hallen), h = 
39,4 meter, dus C = 0,88 
Voor wind op de lage voorgevel geldt: b = 86,4 meter, h = 10,6 meter, dus C = 0,87 
Voor wind op de hoge achtergevel geldt b = 28,8 meter, h = 39,4 meter, dus C = 0,91 

Ceq 
Tenzij door onderzoek een andere waarde is aangetoond, moet hiervoor 1,0 worden aangehouden. 

<D, 
Hiervoor mag de waarde 1,0 worden aangehouden, wanneer het gebouw lager is dan 50,0 meter en de 
verhouding h/b kleiner is dan 5. Aan beide eisen, wordt voldaan, zodat 1,0 wordt aangehouden 

Cindex 
Dit heeft te maken met de gebouwvorm. Er gelden de volgende waarden (figuur 83): 

figuur 83: windcoefficienten bij de verschillende windrichtingen 

Hieruit volgt dat Prep= cdim * Cindex * Ceg * <D, * Pw = cdim * Cindex * 1,0 * 1,0 * 1,35 = 1,35 
Cdim en Cindex verschillen per windrichting en per gevel. In totaal gelden de volgende waarden (figuur 
84): 
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figuur 84: windbelasting bij de verschillende windrichtingen 
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Niet gekozen varianten voor stabiliteit in de breedte 
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In veel gevallen waren in de kijkwand, die transparant dient te blijven, toch stabiliteitsvoorzieningen 
aangebracht (figuur 85). Ook was er een variant, met stijf dak, waar de belasting in z'n geheel van het 
hog deel van de hal naar het lage deel werd overgebracht (figuur 86) ofwaar de hal niet voor z'n 
eiegen stabilteit zorgde (figuur 87). 

figuur 85: varianten met stabiliteitsvoorzieningen in de kijkwand. 

figuur 86: Variant waarbij belasting omweg maakt 
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figuur 87: horizontale liggers in het dakvlak met twee steunpunten 
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Nawoord 

Het schrijven van dit nawoord is tevens een afronding van dit afstudeerproject. Het meest leerzame en 
tevens leukste element van het afstuderen was het ontwerpen van verschillende varianten. In fase 1 
voor de verschillende ruimtelijke ontwerpen voor de terminal. In fase 2 betrofhet de gebouwdelen van 
het ruimtelijk ontwerp dat het eindproduct van fase 1 was. In fase 3 zijn binnen de publieke ha! 
varianten voor overspanning, stabiliteit en gevel bedacht. In het telkens ontwerpen van varianten ligt 
ook de kracht van dit afstudeerproject. 

Ik heb met veel plezier aan dit afstudeerproject gewerkt. De drie keuzen uit de titel 'Ontwerp 
luchthaventerminal Brasov' zijn gelukkig goed bevallen. Het ontwerpen bleefme interesseren. Een 
terminalgebouw blijkt inderdaad een zo breed project te zijn, dat er altijd keuzes gemaakt kunnen 
warden tussen wat we] en wat niet uit te zoeken. Daardoor blijft het project interessant. Het bezoek aan 
Brasov was naast een nuttige ook een aangename aanvulling op mijn afstudeerproject. 

Uiteraard is een dankwoord aan de afstudeercommissie op zijn plaats. De commissie vormde vaak een 
bron van inspiratie om telkens weer met nieuwe ideeen te komen. Wanneer ik af en toe even vast zat, 
kwamen er ook voorstellen uit de commissie zelf. Naast de commissie zijn er natuurlijk meer mensen 
geweest die mij hebben bijgestaan. Ook hen wil ik bedanken. 

Mieke van den Munckhof 
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