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Samenvattinq 
Het afstudeerproject staat in het teken van het 
ontwerp van een snowcenter, waarin de constructie 
in combinatie met de vorm van het gebouw op een 
efficiënte en een creatieve wijze de afdracht van de 
belasting verzorgt. Daardoor is het mogelijk 
gebleken om een grote overspanning te realiseren 
en de piste kolomvrij uit te voeren. 
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Ontwerp Snowcenter 
Het afstudeerproject behandelt het ontwerp van een 
snowcenter, waarin een grote kolomvrije piste wordt 
gerealiseerd. De doelstelling is het ontwerpen van 
een gebouw waarbij niet alleen naar het 
constructieve aspect is gekeken, maar ook naar het 
geheel van de disciplines binnen het bouwproces. 

Schetsontwerp 
Het verloop van de afdaling is bepalend voor het 
ontwerp van het gebouw. Om het overzicht op de 
piste te bewaren is gekozen voor één startpunt 
centraal in het gebouw. Vanaf het startpunt zijn 
twee afdalingen mogelijk. De afdaling is in twee 
delen aangelegd om zowel de beginnende als de 
gevorderde skiër de nodige uitdaging te bieden. De 
afdaling, welke naar beneden toe breder wordt, is 
200 meter lang waarbij een hoogteverschil van 45 
meter wordt overbrugd. 

Figuur 1 : vogelvlucht ontwerp 

Om het startpunt van de afdaling in het ontwerp te 
accentueren is deze als een 'toren' (figuur 1) 
doorgezet. Het verloop van de afdaling is in het 
ontwerp tot uitdrukking gebracht door de dakvlakken 
onderling te laten verspringen. Deze verspringing 
wordt tevens benut om daglicht op de piste te 
krijgen (figuur 2). 

Figuur 2: impressie resultaat 

Constructief ontwerp 
Bij het ontwikkelen van een draagstructuur (figuur 3) 
van een kolomvrije piste worden de gevels en de 
toren gebruikt voor de afdracht van de belasting. 
Om te voorkomen dat alle liggers vanaf de gevel 
rechtstreeks naar de toren gaan (radiale structuur) 
worden hoofdliggers geplaatst van de toren naar de 
hoekpunten van het gebouw. 

Vanaf de gevel overspannen secundaire liggers 
naar de hoofdligger of de toren. Gordingen zorgen 
vervolgens voor de opvang van de dakplaten en de 
afdracht van de dakbelasting aan de secundaire 
liggers. 

Figuur 3: opzet hoofddraagconstructie 

Gezien de grootte van de overspanningen en om 
het eigen gewicht van de constructie te beperken 
wordt de constructie in staal uitgevoerd. 

Temperatuursverschillen 
In het constructieve ontwerp is rekening gehouden 
met lengteveranderingen als gevolg van variaties in 
temperatuur. De toren wordt in dit ontwerp als vast 
punt beschouwd. De dakconstructie kan vanuit het 
vaste punt in de verschillende richtingen uitzetten. 
De hoofdliggers worden in de hoeken van het 
gebouw glijdend opgelegd om lengteveranderingen, 
zonder introductie van spanningen, mogelijk te 
maken. In de gevel maken pendelkolommen de 
lengteveranderingen van de secundaire liggers 
mogelijk. 

Stabiliteit 
De stabiliteit wordt verzorgd door windverbanden in 
het dakvlak en de gevels. Om verhinderde 
vervorming te voorkomen worden de 
windverbanden evenwijdig aan de hoofdliggers 
geplaatst. Hierdoor kan de constructie spanningsvrij 
uitzetten. Dit is van belang gezien de grote 
overspanning en temperatuursverschillen. In figuur 
4 worden de stabiliteitsvoorzieningen weergegeven. 

Figuur 4: principe stabiliteit 



Optimalisatie dakconstructie 

De secundaire liggers uit de dakconstructie worden 
in eerste instantie opgevat als liggers op twee 
steunpunten. Vervolgens zijn varianten onderzocht 
waarbij de secundaire liggers bij kunnen dragen in 
de belastingafdracht van de hoofdligger. Secundaire 
liggers uit twee verschillende dakvlakken moeten 
dan als een doorgaande ligger worden uitgevoerd. 
Dit houdt in dat de aansluiting met de hoofdligger 
momentvast uitgevoerd moet worden. 

Ondanks de grote verschillen in de overspanning 
van de secundaire ligger is gekozen voor een 
gelijke liggerhoogte. De stijfheid van de secundaire 
liggers is met name in het begin van de 
overspanning van de hoofdligger van grote invloed 
op de steun die gegeven wordt aan de hoofdligger. 
Uit nader onderzoek blijk dat de invloed van de 
secundaire liggers tot halverwege de overspanning 
van de hoofdligger waarneembaar is. Daarnaast 
kan een uniforme aansluiting met de hoofdligger en 
gevelkolommen gerealiseerd worden. 

In figuur 5 wordt het verloop van de doorbuiging 
voor twee modellen weergegeven. De hoofdligger 
en secundaire liggers zijn in het eerste model 
ontworpen als liggers op twee steunpunten. In het 
tweede, geoptimaliseerde model, wordt de 
hoofdligger momentvast met de toren verbonden en 
maakt deze gebruik van de steun van de secundaire 
liggers. Uiteindelijk is gebleken dat de doorbuiging 
van de hoofdligger teruggebracht kan worden tot 
20% van de eerste variant. 

Figuur 5: doorbuiging model 1 en model 2 

Een bijkomend voordeel van de samenwerking is de 
gelijke verdeling van de belasting over de 
kolommen in de gevel. 

Details 

De hoofdligger wordt opgebouwd uit momentvaste 
frames, waaraan de wandstaven en regels met 
montageverbindingen aan het frame bevestigd 
worden (figuur 6). Door de momentvaste frames te 
voorzien van staalplaten ontstaat een stijf geheel 
dat in staat is de secundaire liggers uit twee 
dakvlakken als een doorgaande ligger te laten 
functioneren. In de staalplaten zijn ronde sparingen 
opgenomen, waardoor de kanalen voor de klirnaat- 
beheersing aangebracht worden. 

Op de wandstaaf ter plaatse van de momentvaste 
verbinding komen uit vier verschillende richtingen 
profielen samen. Om voor elke verbinding 
voldoende montageruimte te creëren is de 
wandstaaf een kwartslag gedraaid. De secundaire 
ligger wordt met een console met de momentvaste 
verbinding verbonden. De overige profielen sluiten 
aan op de schetsplaat in de wandstaaf. 

Figuur 6: detail aansluiting secundaire ligger 

Resultaat 
Het resultaat is een uitdagend gebouw, waarin de 
constructie in samenspraak met de vorm op een 
efficiënte wijze de afdracht van de belasting 
verzorgt. Het is mogelijk gebleken op deze creatieve 
en efficiënte wijze een grote overspanning te 
realiseren en de piste daarbij kolomvrij uit te voeren. 
Ondanks de vrije vorm van het ontwerp is toch een 
gestructureerde en overzichtelijke constructieve 
opzet gerealiseerd. 

In de uitwerking van het ontwerp is rekening 
gehouden met de grootte van het gebouw. De 
constructie is opgebouwd uit geprefabriceerde 
elementen welke op de bouwplaats tot een geheel 
gemonteerd worden. 

Uiteindelijk hebben de vorm, constructie en 
installaties geleid tot een samenhangend en 
functioneel gebouw met een imposante uitstraling. 
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Inleiding 

Algemeen 

De afstudeeropdracht is een ontwerpopdracht en wordt gerealiseerd binnen het kader algemeen l 
integratie. Als afstudeerproject is gekozen voor het ontwerpen van een sneeuwcentrum. Tijdens het 
project worden verschillende stadia van het ontwerpproces doorlopen. Het is daarbij van belang om 
naast het constructieve aspect ook na te denken over de invloeden op de constructie van andere 
aspecten binnen het ontwerp. 

Probleemstelling 

Een ontwerpproject moet de nodige constructieve uitdagingen bevatten. De constructieve uitdagingen bij 
het ontwerpen van een sneeuwcentrum zitten in het ontwerpen van een helling en een grote kolomvrije 
ruimte. 

Een bijkomende uitdaging, niet direct een constructieve uitdaging, is de temperatuur van -5OC in de hal. 
Vanwege de lage temperatuur in het gebouw en de mogelijke problemen met betrekking tot  vocht is 
besloten om ir. H.L. Schellen van de capaciteitsgroep Fysische Aspecten Gebouwde Omgeving (FAGO) 
van Tu le  als begeleider bij het project t e  betrekken. 

Doelstelling 

In het afstudeerplan is de doelstelling als volgt geformuleerd: "De doelstelling is om een gebouw te  
ontwerpen waarbij niet alleen naar het constructieve aspect is gekeken, maar ook naar het geheel van de 
disciplines binnen het bouwproces." 

Vanuit deze doelstelling is de opgave geformuleerd: "Het constructief ontwerpen van een sneeuw- 
centrum, waarbij rekening gehouden wordt met de vormgeving, bouwfysica, constructieve detaillering 
en uitvoering." 

afstudeerproject snowcenter 1 
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Programma van eisen 

Het programma van eisen is opgesteld na de afronding van het vooronderzoek naar bestaande 
sneeuwcentra en het bouwfysisch vooronderzoek. In het vooronderzoek naar bestaande sneeuwcentra is 
onder andere gekeken naar de afmetingen van de skipiste en de aanwezige faciliteiten naast de ski- 
ondersteunende ruimten (verhuur, kleedkamers e.d.). In het bouwfysisch onderzoek is gekeken naar de 
benodigde temperatuur en relatieve vochtigheid op de piste voor de productie van sneeuw en het behoud 
van de kwaliteit van sneeuw. 

Eisen met betrekking tot het ontwerp 

De skipiste zal voor de nodige uitdaging moeten zorgen, aangezien dit het visitekaartje van het gebouw 
wordt. De uitdaging kan gevonden worden in het aanbieden van een afdaling die hoger en langer is dan 
de bestaande sneeuwcentra. Daarnaast wordt aan de ruimte onder de piste een recreatieve invulling 
gegeven, zodat ook niet skiënde mensen het centrum bezoeken. 

Zowel aan het ontwerp van het gebouw als aan het ontwerp van de skipiste zijn eisen gesteld. Voor de 
skipiste zijn dit  de volgende: 
- De piste moet berekend zijn op een gelijktijdige aanwezigheid van 2 0 0  skiërs. 
- De piste dient zowel voor beginnende als gevorderde skiërs uitdagingen te  bevatten. 
- De afdaling heeft een lengte van minimaal 200  meter, met een hoogteverschil van 30 meter. 

In het gebouw worden ook ondersteunende diensten voor de skipiste opgenomen, zoals receptie, 
kleedruimten, EHBO-ruimte, berging en verhuur van ski's. Daarnaast wordt in het gebouw ruimte 
gereserveerd voor een café I restaurant met uitzicht op de piste en verschillende winkels. Aanvullende 
eisen zijn: 
- Alle ruimten dienen ruim opgezet te worden; de bezoekers kunnen ski's bij zich hebben. 
- De receptie, ski-verhuur en kleedruimten dienen op de begane grond aanwezig t e  zijn. 
- Vanuit het café moet het mogelijk zijn om op de piste uit t e  kijken. 

Eisen met betrekking tot bouwfysica 

De eisen wat  betreft de bouwfysica worden puntsgewijs aangehaald en zijn de volgende: 
- Het hele jaar door moet het mogelijk zijn om te skiën. 
- Voor behoud van de sneeuwkwaliteit is een binnentemperatuur tussen de -4OC en -6OC nodig. De 

relatieve luchtvochtigheid bedraagt dan 6 0  1 70%.  

afstudeerproject snowcenter 2 



technische universiteit eindhoven /faculteit bouwkunde /capaciteitsgroep constructief ontwerpen 

3 Situatie 

Uit het vooronderzoek is gebleken dat de sneeuwcentra zich in het westen en het zuiden van Nederland 
bevinden (zie bijlage). Als locatie voor het sneeuwcentrum wordt gekozen voor Haaksbergen, een 
gemeente in het oosten van het land (zie figuur 1 ) .  

Figuur 1 : positie in Nederland 

In het zuidwesten van de gemeente is een industriegebied en een recreatiegebied aanwezig. Tussen deze 
twee gebieden is voldoende ruimte voor een sneeuwcentrum. Het sneeuwcentrum wordt gebouwd aan 
de provinciale weg en ligt op de grens van het industrie- en recreatiegebied. 

Bebouwing 
F,; s;;,<<;;*" 
&.7~~4~:2>  

Industrie 

Figuur 2 :  locatie 

De locatie bevindt zich aan de provinciale weg N1 8 tussen Enschede en Doetinchem. De locatie is zowel 
met de fiets, auto als openbaar vervoer goed te bereiken. Op de locatie is nog geen helling aanwezig. 

afstudeerproject snowcenter 3 
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- 

Skipiste 

4.1 Inleiding 

In het programma van eisen zijn uitgangspunten opgesteld voor de lengte van de afdaling en de 
capaciteit van de piste, maar niet voor het sneeuwoppervlak. In dit hoofdstuk wordt, aan de hand van de 
uitgangspunten, het oppervlak van de skipiste bepaald. 

4.2 Capaciteit 

Uit het programma van eisen volgt dat de piste berekend dient te zijn op een gelijktijdige aanwezigheid 
van 200 skiërs. De capaciteit van de piste wordt bepaald door het sneeuwoppervlak in combinatie met 
de liften. Als uitgangspunt wordt hierbij aangenomen dat een skiër 8 to t  10 afdalingen in het uur moet 
kunnen maken. Om toch een oppervlak te bepalen wordt aangenomen dat de liftcapaciteit voldoende is. 
Als richtlijn voor de bepaling van het totale oppervlak wordt per persoon 50 m2 sneeuwoppervlak 
aangehouden. Tijdens het ontwerpproces zal van een sneeuwoppervlak van 10.000 m2 worden 
uitgegaan. 

4.3 Richtlijnen 

Aan het ontwerp van een afdaling voor indoor sneeuwbanen zijn tot  op heden geen eisen aan gesteld. 
Wel zijn er richtlijnen (voor outdoor afdalingen), wat  betreft breedte, lengte en hellingshoeken terug te  
vinden [ l ] .  Deze richtlijnen zullen als basis dienen voor een ontwerp van een helling. 

Uit veiligheidsoverwegingen zullen het begin en het einde van de afdaling horizontaal uitgevoerd worden. 
De hellingshoeken variëren in het algemeen tussen de 5O en 25O ten opzichte van de horizontaal. De 
gemiddelde hellingshoek van de afdaling wordt, uit veiligheidsoverwegingen, tussen 12O en 18O 
aangenomen. 

Voor beginnende skiërs wordt een afdaling met een hellingshoek tussen 5O en 10° aangeraden. Om de 
techniek onder de knie te krijgen dient de helling minimaal 100 meter lang en 10 meter breed te zijn. 

Naast beginnende skiërs dient er ook rekening gehouden te  worden met gevorderde skiërs. Voor deze 
skiërs wordt een deel van de afdaling gecreëerd met een hellingshoek van 20'. Op deze helling kan de 
gevorderde skiër zijn techniek verbeteren. Indien er wedstrijden georganiseerd worden of er trainingen 
worden uitgevoerd, dan dient de afdaling minimaal 150 meter lang en 12 meter breed te zijn. 

Naast deze richtlijnen zijn er nog een aantal aandachtspunten waar tijdens het ontwerp rekening mee 
gehouden moet worden: 
- de bereikbaarheid van de liften, zowel vanaf de piste als vanaf de ingang, 
- variaties in hellingshoeken van de afdalingen (voor beginners, gevorderden), 
- overzicht over de piste (voor de beheerder van het gebouw), 
- positie van de liften op de piste, 
- veiligheid in het algemeen. 
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4.4 Helling 

De uitgangspunten, gesteld in het programma van eisen, voor de te  ontwerpen helling zijn hieronder in 
een schets samengevat. 

hoogteverschil: 30 meter 
lengte van de baan: 200 meter 

Het resultaat is een gemiddelde hellingshoek van 
8.6 O. 

Figuur 1 : schets voorstel helling 

Het resultaat is, gelet op de richtlijnen, een relatief flauwe helling. Het vergroten van de gemiddelde 
hellingshoek heeft gevolgen voor of de baanlengte of het hoogteverschil. Om aan het programma van 
eisen te voldoen dient de baanlengte gehandhaafd te  blijven; het hoogteverschil dient aangepast t e  
worden. Als uitgangspunt voor dit  ontwerp wordt voor de afdaling een gemiddelde hellingshoek van 14O 
aangehouden. In onderstaande schets is weergegeven wat dit  voor de hoogte betekent. 

hoogteverschil: 
lengte van de baan: 

45  meter 
200 meter 

Figuur 2: schets helling 

Binnen het skiën zijn er een aantal verschillende disciplines, t e  weten de slalom, de reuzenslalom, de 
Super-G, de afdaling en de combinatie. De afmetingen van de baan zijn voldoende om de slalomdiscipline 
in wedstrijdverband uit t e  voeren. 

Het snowboarden kent naast de slalomdiscipline ook de freestyle-discipline. De skipiste wordt zodanig 

ingericht dat het mogelijk is om voor beide disciplines wedstrijden te  organiseren. Voor de freestyle 
worden er enkele jurnps en een halfpipe gemaakt. 
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Schetsontwerp 

5.1 Inleiding 

Het ontwerp van het gebouw hangt nauw samen met het ontwerp van de afdaling. In dit hoofdstuk 
wordt bekeken hoe het programma van eisen op de locatie ingepast kan gaan worden. In onderstaande 
figuur worden de afmetingen van de locatie in meters weergegeven. 

Figuur 1 : afmetingen locatie 

Uit het programma van eisen volgt dat de afdaling minimaal 200 meter bedraagt. Deze maat is exclusief 
het (horizontale) begin en eind van de afdaling. Rekening houdende met deze maat en het feit dat de 
afdaling nog overkapt moet worden, wordt voor een opzet van de piste uitgegaan van 250 bij 4 0  meter. 

Wanneer in navolging van de bestaande sneeuwcentra in Nederland de afdaling in één rechte lijn op de 
locatie geplaatst wordt, zijn er een tweetal mogelijkheden. De eerste is om de afdaling langs de 
provinciale weg t e  plaatsen. De tweede mogelijkheid is om de afdaling vanaf de weg van de camping 
naar de provinciale weg te laten verlopen. Beide mogelijkheden bieden weinig nieuws in de afdalingen 
ten opzichte van de bestaande sneeuwcentra. 

Om de afdaling uitdagend te maken kan een bocht in de baan gelegd worden. De lengte van 200  meter 
kan dan opgedeeld worden in twee keer een lengte van 100 meter bijvoorbeeld. Door een bocht in de 
afdaling op te nemen ontstaan plaatselijk steilere hellingen. Met deze gedachte in het achterhoofd zijn 
een aantal verschillende afdalingen en vormschetsen ontworpen. 
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5.2 Schetsontwerp 1 

In het eerste schetsontwerp wordt het gebouw evenwijdig aan de provinciale weg geplaatst. In 
onderstaand figuur wordt de plattegrond van het gebouw weergegeven. 

Figuur 2: schets plattegrond 

Het gebouw biedt naast de skipiste onderdak aan de functies beschreven in het programma van eisen. 
Deze functies zijn in het ontwerp samengevat in de blokken horeca, sport, ontvangst en ski- 
ondersteunende ruimten. Deze functies worden aan de voet van de afdaling over twee verdiepingen 
verdeeld. De skipiste neemt een groot deel van het totale oppervlak van het gebouw in. Het ontwerp van 
de afdaling heeft een invloed op het ontwerp van het gebouw. Voordat het eerste ontwerp verder wordt 
toegelicht, wordt eerst het ontwerp van de afdaling besproken. 

Om de baanlengte van 200 meter te realiseren wordt de afdaling in twee delen opgedeeld. Het hoogste 
punt wordt uit het midden van het sneeuwoppervlak aangenomen. Het eerste deel van de afdaling wordt 
afgelegd onder een grotere hellingshoek om de gevorderde skiër de nodige uitdaging te bieden. De 
hellingshoek wordt na het passeren van de bocht wa t  minder. Het laatste deel is vanwege de 
beschikbare breedte voorzien van verschillende pistes, voor zowel de beginner als gevorderde. 

Figuur 3: schets plattegrond afdaling Figuur 4: perspectief schets afdaling 

De pijlen in de plattegrond geven de mogelijke afdalingen weer. Voor het bereiken van het hoogste punt 
kan gebruik gemaakt worden van een stoeltjeslift. De beginnershelling kan bereikt worden door middel 
van sleepliften en I of lopende banden aan de zijkant van de piste. 
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Doordat de afdaling in twee delen is opgedeeld blijft op het terrein meer ruimte over voor het 
onderbrengen van de overige functies. Aan de voet van de afdaling is een café gesitueerd die de 
bezoekers uitzicht biedt op de piste. 

Figuur 5: schets langsdoorsnede 

Uit de schets volgt dat voor het ontwerp van de overkapping van het gebouw de vorm van de skipiste 
als uitgangpunt is aangenomen. In figuur 6  is zichtbaar dat het gebouw tot  stand is gekomen door vanaf 
alle gevels naar het hoogste punt, startpunt van de afdaling, toe te werken. 

Figuur 6 :  schets perspectief 

Het ontwerp is weinig uitdagend en toont weinig verschil met bestaande sneeuwcentra. Wanneer de 
skivloer als een vlakke schijf wordt uitgevoerd, zijn er weinig mogelijkheden om te variëren in 
hellingshoeken. 
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5.3 Schetsontwerp 2 

Het tweede schetsontwerp is gebaseerd op de vorm van een iglo. De skipiste wordt ondergebracht in de 
koepel. De overige functieblokken zijn allen op de begane grond aan de voet van de afdaling geplaatst. 
De horeca en de ondersteunende ruimte voor het skiën zijn aan de voet van de piste geplaatst. De 
functies sport en ontvangst zijn achter deze ruimten geplaatst. Als gevolg daarvan is bij binnenkomst 
niet direct zicht op de piste. 

Figuur 7: schets plattegrond 

De vorm van het ontwerp is in principe al bekend, namelijk een koepel. Binnen deze vorm wordt de 
afdaling ontworpen. Het hoogste punt van de helling bevindt zich centraal in het gebouw. Het eerste 
deel van de afdaling is bedoeld voor de gevorderde skiër en heeft een grotere hellingshoek dan de rest 
van de afdaling. Het laatste deel van de afdaling is breed uitgevoerd, waardoor verschillende afdalingen 
(beginnersafdaling, slalom, freestyle) mogelijk zijn. 

Figuur 8: schets plattegrond afdaling Figuur 9: schets perspectief afdaling 

De pijlen in figuur 8 geven de mogelijkheden in de afdalingen aan. Het hoogste punt van de afdaling is t e  
bereiken met een stoeltjeslift. Voor het bereiken van de overige afdalingen worden langs de gevels 
sleepliften en / of lopende banden geplaatst. 
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De horecagelegenheden zijn aan de voet van de afdaling geplaatst en bieden uitzicht op de piste. De 
ondersteunende ruimten voor het skiën zijn eveneens aan de voet van de afdaling geplaatst. 

Figuur 10: schets langsdoorsnede 

Het ontwerp van het gebouw heeft een directe relatie met de activiteit die in het gebouw plaatsvindt. 
Het gebouw valt bij benadering vanaf de provinciale weg op door zijn grote omvang. 

Figuur I l : schets perspectief 

Het ontworpen gebouw is te klein o m  daarin een afdaling te ontwerpen met voldoende uitdaging. De 
locatie biedt echter geen mogelijkheden om de koepel t e  vergroten. Een ander aspect is het smaller 
worden van het laatste deel van de afdaling. De skiërs komen met een snelheid naar beneden en moeten 
afremmen op het laatste vlakke deel. De piste wordt echter smaller op dit punt, waardoor de 
uitwijkmogelijkheden beperkter worden. Dit komt de veiligheid niet ten goede. Dit ontwerp zal dan ook 
niet verder worden uitgewerkt in het voorlopige ontwerp. 
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5.4 Schetsontwerp 3 

De vorm van het ontwerp is ontstaan uit de gedachte de piste breder t e  maken naarmate de afdaling 
vordert. Het gebouw is daarbij niet symmetrisch opgezet. Hierdoor wordt het informele karakter van de 
activiteiten in het gebouw in het schetsontwerp benadrukt. 

Figuur 12: schets plattegrond 

Vanaf één centraal punt, de toren, kunnen verschillende afdalingen gemaakt worden, met de nodige 
uitdaging voor de beginnende en gevorderde skiër. Daarnaast is bij de uitloop van de afdaling meer 
ruimte om uit t e  wijken, in tegenstelling tot  het vorige schetsontwerp. Door de vloer als een vlak uit t e  
voeren, kan de skiër zelf de moeilijkheid van de afdaling bepalen; dichter langs de gevel is de 
hellingshoek minder dan langs de toren. 

Figuur 13: schets plattegrond afdaling Figuur 14: schets perspectief afdaling 

De pijlen in bovenstaand figuur geven de te volgen mogelijkheden aan. Alle afdalingen kunnen begonnen 
worden vanaf het centrale punt. Het voordeel van één vertrekpunt is dat het aantal liften beperkt en het 
overzicht gehandhaafd blijft. Om het hoogste punt t e  bereiken wordt een sleeplift over de piste 
geplaatst. Voor het bereiken van het freestyle gedeelte en de beginnershelling worden er sleepliften 
langs de gevel geplaatst. 
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De functies ontvangst, horeca, sport en ski-ondersteunende ruimten zijn over twee verdiepingen aan de 
voet van de afdaling verdeeld. Bij binnenkomst in het gebouw is direct zicht op de piste. Langs het 
overige deel kunnen winkels geplaatst worden. De bezoekers van de winkels zorgen tevens voor 
levendigheid nabij de grote massa. De bezoekers trekken de aandacht van de passanten, waardoor de 
aandacht van de grote massa wordt afgeleid. 

winkels winkels 

Figuur 15:  schets vooraanzicht (vanaf provinciale weg) 

Het gebouw is aan de straatkant laag gehouden. De overkapping wordt gerealiseerd door vanuit de vier 
hoekpunten naar het hoogste punt, de toren, toe te werken. De ontstane vorm van het gebouw verraadt 
het verloop van de afdaling. De hierdoor ontstane grillige vorm aan de buitenkant kan als een bergvorm 
beschouwd worden. 

Figuur 16: schets perspectief 

Dit ontwerp biedt door zijn vorm grote uitdagingen. De grootste uitdaging is, door de wens van een 
kolomvrije ruimte, het ontwerp van de draagstructuur. 

In het vervolg van het ontwerpproces wordt dit schetsontwerp als basis aangehouden. In het volgende 
hoofdstuk wordt het schetsontwerp nader uitgewerkt, waarna met het constructieve ontwerp begonnen 
wordt. 
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5.5 Uitwerking schetsontwerp 

5.5.1 Aanpassingen 

Het resultaat van het schetsontwerp is een asymmetrisch gebouw waarvan alle vlakken op het hoogste 
punt van de toren bijeenkomen. Wanneer de dwarsdoorsnede van het gebouw (figuur 17) bekeken 

wordt, valt op dat het dakvlak ter plaatse van de achtergevel de piste redelijk volgt in tegenstelling to t  
het dakvlak ter plaatse van de voorgevel. Hierdoor ontstaat een groot verschil in de vrije hoogte en een 
groot volume. 

'loze' ruimte 

I 
I 
L__.-. .- 

Figuur 17:  dwarsdoorsnede schetsontwerp 

Door de dakvlakken te verlagen en meer aan te passen aan de helling (figuur 18) ontstaat een minder 
groot volume. Het verschil in vrije hoogte is minder geworden. 

Figuur 18: dwarsdoorsnede aanpassing 

Tussen de verschillende vlakken ontstaan nu openingen. Door de openingen is meer constructiehoogte 
voor de hoofdliggers beschikbaar zonder dat dit  ten koste gaat van de vrije hoogte in het gebouw. Deze 
hoogte kan nodig zijn gezien de grote overspanningen die gerealiseerd moeten worden. 

Figuur 19: perspectief 

De openingen, die ontstaan zijn door het verlagen van drie dakvlakken, kunnen gebruikt worden o m  
daglicht op de piste toe t e  laten. Of dit haalbaar is zal nog nader bekeken worden. 
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5.5.2 Toren 

De toren staat centraal in het gebouw en wordt gevormd door vier kernen die met elkaar verbonden 
worden. De toren is aan de buitenkant waarneembaar als centraal element waarop de vier dakvlakken 
aansluiten. Binnen markeert de toren het startpunt van de afdaling. In de schets hieronder is de positie 
van de toren in de plattegrond aangegeven. 

Figuur 20: toren in plattegrond 

De toren staat centraal in de ruimte en wordt behalve als startpunt voor de afdaling ook gebruikt als 
steunpunt in het constructief ontwerp. 

In de toren zijn naast het begin van de afdaling een tweetal cafés gepland. De eerste wordt boven in de 
toren geplaatst, waar genoten kan worden van het uitzicht op de omgeving. Het tweede café wordt ter 
hoogte van de skipiste geplaatst. De skiërs kunnen di t  café vanaf de piste bereiken. De bezoekers 
kunnen dit café via het entreegebied bereiken. 

café 

start afdaling 

kern 

café 

skipiste 

Figuur 21 : schets toren 

De technische installaties worden in de toren onder de skipiste geplaatst. De leidingen van de installaties 
worden door de kernen naar het hoogste punt geleid, vanwaar deze de ruimte in worden gebracht. 
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5.5.3 Entreegebied 

Met  het entreegebied wordt het gebied bedoeld aan de voet van de afdaling, aan de kant van de 
provinciale weg. Voor het entreegebied is een diepte van 25 meter en een breedte gelijk aan het 
sneeuwcentrum beschikbaar. 

.....- - ,- -r entreegebied N -* -- ..----f---- -.?,i 35 
.--- -..---- - i 

,' /- /-p/---;,/,/ 
/-- .- " 

/---- 

__--- i 
i 

-- J 
N 

I t- ! & 

Figuur 22: entreegebied 

Om een sneeuwcentrum te  laten functioneren zijn, behalve een skipiste, ook ruimten nodig als berging l 
verhuur, ontvangst, kleedkamers en personeelsruimten. Deze ruimten, aangegeven als ski-ruimten in 
onderstaande figuur, zullen aan de voet van de afdaling gerealiseerd worden. De overige ruimte wordt 
opgevuld met een galerij waaraan diverse winkels en horecagelegenheden geplaatst worden. Vanuit de 
galerij is zicht op de piste. 

hoofdingang 

zicht op piste 

Figuur 23: schets entreegebied 

De relatie tussen de skipiste en het entreegebied is voornamelijk visueel. Een enkele keer zal er een 
doorbreking gemaakt worden om van het entreegebied naar de skipiste t e  komen. Door deze relatie is 
het mogelijk om het entreegebied afzonderlijk van de skipiste te ontwerpen. 
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5.5.4 Ruimte onder skipiste 

De helling wordt met behulp van een constructie gecreëerd waardoor het mogelijk wordt om aan de 
ontstane ruimte een invulling te geven. De bezoekers kunnen behalve skiën ook deelnemen aan andere 
activiteiten. 

De ruimte onder de skipiste kan op vele manieren ingevuld worden. De invulling is afhankelijk van de 
behoeften en l of wensen van de mensen in die regio. Het sneeuwcentrum bevindt zich in het 
recreatieve deel van de gemeente en skiën is een actieve bezigheid. In dit kader is gekozen om de ruimte 
onder de skipiste in te vullen met actieve bezigheden. De ruimte wordt ingericht met een kartbaan, een 
rodelbaan, een klimhal, squashbanen, fitness- en aerobicsruimten. Deze ruimten worden voorzien van 
een eigen entree met ontvangstruimte aan de achterzijde van het gebouw, maar zijn wel vanaf het 
sneeuwcentrum bereikbaar. 

In het constructief ontwerp wordt rekening gehouden met eventuele verandering van de invulling. Het 
constructief ontwerp zal flexibel en onafhankelijk van de zojuist gekozen invulling opgesteld worden. 
Voordat de ruimte ingevuld gaat worden, is eerst gekeken welke ruimte er beschikbaar is. In het ontwerp 
is hiervoor een verdiepingshoogte van 5 meter aangehouden. 

Bij binnenkomst is zicht op de kartbaan, de klimhal en de rodelbaan. De klimhal en de rodelbaan benutten 
de volledige hoogte onder de sneeuwvloer. Voor de kartbaan is een hoogte van twee verdiepingen 
gereserveerd, om de kans op problemen met uitlaatgassen te  verminderen. 

Boven de kartbaan is de ruimte gereserveerd voor de squashbanen, fitness- en aerobicsruimten. Boven 
de ontvangstruimte is een café dat uitzicht biedt op de verschillende squashbanen, de klimhal en de 
rodelbaan. 

De klimhal wordt direct onder het begin van de afdaling geplaatst en is zo'n 35 meter hoog. In de klimhal 
kan ook ruimte gereserveerd worden voor het abseilen. 

In onderstaand perspectief zijn de verschillende activiteiten weergegeven met als centraal middelpunt de 
toren. 

r Toren 

Rodelen A 

Figuur 24: perspectief invulling ruimte onder skipiste 
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Schetsontwerp draagstructuur 

6.1 Algemeen 

De hoofddraagconstructie wordt opgezet aan de hand van de in dit hoofdstuk te  ontwerpen structuur. 

Voordat met het ontwerpen van een structuur begonnen wordt is gekeken naar de mogelijke plaatsen 
voor steunpunten en positie van de constructie ten opzichte van de thermische schil. 

Steunpunten 

In het schetsontwerp is gekeken welke onderdelen / gebouwdelen kunnen meedoen in de afdracht van 
de belasting. Op de skipiste dient het aantal steunpunten in verband met de veiligheid beperkt t e  blijven. 
De gevels en de toren blijven over om als steunpunt t e  gebruiken. In figuur 1 wordt aangegeven dat de 
belasting op het dakvlak ter plaatse van de gevels en 

F F 
toren kan worden afgedragen. 

Figuur 1 : afdracht belasting door toren en gevels 

A frnetingen 

Om een idee te  krijgen van de grootte van het gebouw wordt in figuur 3 de afmeting van het gebouw in 
meters weergegeven. Het hoogste punt van het gebouw bevindt zich op 60 meter boven maaiveld. 

Figuur 2: globale afmetingen gebouw 

Het sneeuwoppervlak bedraagt in dit ontwerp ruim 20.000 m2. Er wordt ruimschoots voldaan aan de eis 
gesteld in het programma van eisen. 
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Positie constructie ten opzichte van thermische schil 

Een ander aspect waar naar gekeken wordt is de positie van de constructie ten opzichte van de 
thermische schil. De constructie kan zich binnen en 1 of buiten de thermische schil bevinden. 

De gemiddelde temperatuur in de hal is het hele jaar lager dan de gemiddelde buitentemperatuur. Dit 
houdt in dat de warmtestroom van buiten naar binnen gaat en niet zoals bij de meeste gebouwen van 
binnen naar buiten. Hetzelfde geldt voor het damptransport, dat gaat van plaatsen met een hoge 
dampspanning naar plaatsen met een lage dampspanning. In figuur 3 en 4 is de hierboven geschreven 
situatie geschetst. 

warmtetransport damptransport situatie: 

A A warmtetransport vochttransport P) < Pe 

binnen buiten uiten iten 

Be 

3e 

v binnen v 
0, 
Pi 

Figuur 3: situatie in meeste gebouwen Figuur 4: situatie in sneeuwcentrum 

bul 
l 

I 

Wanneer er doorbrekingen in de thermische schil worden gemaakt kunnen er 'koudebruggen' ontstaan. 
Daarnaast zal bekeken moeten worden of er ter plaatse van de 'koudebrug' sprake is van condensatie. 
Wanneer de temperatuur van een oppervlak lager is dan het dauwpunt van de lucht ontstaat er 
condensatie op het oppervlak. 

Om de kans op condensatie te beperken zal het aantal doorbrekingen in de thermische schil minimaal 
zijn. De constructie wordt grotendeels binnen de thermische schil geplaatst. 

Keuze constructiemateriaal 

Het laatste aspect dat bekeken wordt is het constructiemateriaal. De constructie zal in staal uitgevoerd 
worden. Voor deze keuze zijn verschillende argumenten aangedragen. Deze argumenten worden in het 
kort aangehaald. 

- Overspanning en vorm 
Het gebouw kent grote verschillen in overspanningen. De overspanningen variëren daarbij tussen 
een paar meter en tientallen meters. Het dak wordt als een vlak uitgevoerd en de constructie blijft 
daarbij binnen de thermische schil. 

Daglicht 
Het tweede argument heeft betrekking op het toelaten van daglicht op de piste. Om dit te realiseren 
is een open constructie gewenst ter plaatse van de kniklijnen in het dakvlak. 

- Gewicht 
Bij grote overspanningen kan het eigen gewicht van een constructie-element grote invloed hebben 
op de afmetingen van het constructie-element. Om de invloed daarvan te  beperken gaat de 
voorkeur uit naar een materiaal met een laag eigen gewicht en goede sterkte eigenschappen. 
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6.2 Dakconstructie 

6.2.1 Structuur 1 

De kniklijnen in het dakvlak hebben een grote invloed op het ontwerp van de structuur. Lineaire 
structuren zijn niet mogelijk zonder het ontwerp drastisch aan te  passen. Bij het opzetten van een 
structuur zullen de vier kniklijnen als uitgangspunt dienen. 

De eerste structuur is radiaal opgezet, waarbij de toren als centrum is aangehouden. De dakconstructie 
wordt gevormd door liggers, die aan de ene kant op de toren aansluiten en aan de andere kant op de 
gevel. De liggers worden in de gevel opgevangen door kolommen. Langs de gehele gevel is de afstand 
tussen de kolommen zo veel mogelijk gelijk gehouden. Door het lijnenspel van de liggers wordt de toren 
in het ontwerp benadrukt. 

Figuur 5: schets plattegrond structuur 1 

Door alle liggers op de toren te laten aansluiten, ontstaan veel knooppunten. De overspanningen van de 
liggers variëren van 50 tot  170 meter. Vanwege de grote verschillen in overspanning wordt het moeilijk 
om enige gelijkheid in dimensies van de liggers aan te  brengen. 

afstudeerproject snowcenter 19 



technische universiteit eindhoven /faculteit bouwkunde /capaciteitsgroep constructief ontwerpen 

6.2.2 Structuur 2 

Bij de opzet van structuur 2 wordt als uitgangspunt aangehouden dat er minder liggers op de toren 
aansluiten. De kniklijnen in het dakvlak worden opgevangen door vier liggers die van de hoekpunten van 
de toren naar de hoekpunten van het gebouw gaan. Daarnaast zijn nog zeven liggers geplaatst, die vanaf 
de toren naar de gevel gaan. De liggers worden in de gevel opgevangen door kolommen. De afstand 
tussen de kolommen is redelijk gelijk gehouden. Voor de opvang van de dakplaten worden tussen de 
hoofdliggers secundaire liggers geplaatst evenwijdig aan de gevel. 

Figuur 6: schets structuur 2 

In de inleiding is vermeld dat de gevel gebruikt kan worden voor de afdracht van belasting van het 
dakvlak. In dit  geval wordt de gevel maar minimaal betrokken in de afdracht. 

Figuur 7: perspectief structuur 2 

Op de hoekpunten van de toren komen verschillende hoofdliggers samen. De hoek tussen de twee 
liggers, aangegeven in figuur 7, is klein. Hierdoor ontstaat een lastig knooppunt op de hoek van de toren. 
Daarnaast is weinig gelijkheid in ontwerp, elke ligger heeft een andere overspanning, zowel de 
hoofdliggers als de secundaire liggers evenwijdig aan de gevel. 
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6.2.3 Structuur 3 

Bij de derde variant zijn de vier kniklijnen in het dakvlak als uitgangspunt aangehouden. Daarnaast is 
gezocht naar een structuur waarin de gevel meedoet in de afdracht van de dakbelasting. 

De hoofdliggers worden opgenomen ter plaatse van de vier kniklijnen. De hoofdliggers gaan vanaf het 
hoekpunt van de toren naar een hoekpunt van de gevel. Voor de opvang van de dakplaten worden 
liggers loodrecht op de gevel geplaatst en sluiten aan op een hoofdligger. Het principe van deze structuur 
is weergegeven in onderstaand figuur. 

Figuur 8: schets structuur 3 

Liggers uit twee aan elkaar grenzende vlakken komen op de hoofdligger samen in één punt. Het aantal 
aansluitingen op de toren blijft beperkt tot  de vier hoofdliggers en een aantal secundaire liggers. De 
belasting op het dakvlak wordt via de secundaire liggers afgedragen aan de hoofdligger en de kolommen 
in de gevel. De hoofdligger draagt de belasting af aan de toren of aan de kolom op de hoek van het 
gebouw. 

liggers komen in 
punt samen op 

één 
de 

Figuur 9: schets perspectief structuur 3 

Deze structuur zal als uitgangspunt dienen bij de verdere ontwikkeling en uitwerking van de 
hoofddraagconstructie. 
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6.3 Sneeuwvloer 

Voor het ontwerp van de constructie van de sneeuwvloer zijn een aantal verschillende structuren 
bekeken. De kniklijnen die van invloed waren op het ontwerp van de structuur van de dakconstructie 
spelen bij het ontwerp van de sneeuwvloer geen enkele rol. De sneeuwvloer wordt als een vlak onder 
een helling uitgevoerd. 

6.3.1 Structuur 1 

Bij de opzet van de eerste structuur is de structuur van het dak in zoverre als uitgangspunt aangehouden 
dat de liggers loodrecht op de oost- en westgevel geplaatst worden. De liggers lopen door to t  aan het 
begin van de helling. 

y -- 

- 
r*- - -  C -- 

/ - r - r -  

L +- 

Figuur 1  O: schets structuur 1  

Door de overeenkomst tussen de structuur van het dak en de sneeuwvloer is het mogelijk om de 
constructie ter plaatse van de oost- en westgevel als een geheel uit  te voeren (zie figuur 1 1 ) .  

Figuur 1  l  : schets principe 

Het nadeel van deze structuur is dat elke kolom een andere afmeting heeft. De liggers moeten of in 2 
richtingen schuin geplaatst worden of van een hulpconstructie voorzien worden om de vloer op te  
vangen. 
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6.3.2 Structuur 2 

De invulling van de ruimte onder de skipiste heeft geen directe relatie met de skipiste. De structuur is 
geheel onafhankelijk ontworpen van de structuur van de dakconstructie. Er is gekozen voor een lineaire 
opzet van de structuur. De liggers voor de opvang van de sneeuwvloer worden evenwijdig aan elkaar en 
loodrecht op de voorgevel geplaatst. Bij dit ontwerp wordt het mogelijk om gelijkheid in kolommen en 

liggers door t e  voeren. De vloeren kunnen goed opgevangen worden, maar moeten verankerd worden 
tegen het afschuiven. 

Figuur 12: schets structuur 2 

De liggers van de sneeuwvloer komen niet in één punt samen met de kolommen uit de gevel van de 
skipiste. Voor de opvang van deze kolommen wordt rondom een randligger geplaatst. De belasting wordt 
via deze randligger overgedragen aan de liggers van de sneeuwvloer. 

Deze structuur wordt als uitgangspunt aangehouden bij het voorlopige constructieve ontwerp van de 
sneeuwvloer. 
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6.4 Uitwerking schetsontwerp draagstructuur 

Voordat verder ingegaan wordt op de verschillende onderdelen wordt de structuur van de dakconstructie 
en de sneeuwvloer aangepast. De volgende uitgangspunten blijven gehandhaafd: 
- de 4 kniklijnen in de dakconstructie, 
- de secundaire liggers loodrecht op de gevel, 
- de secundaire liggers uit de vlakken noord 1 oost en noord l west komen in één punt samen op de 

kniklijn. 

De aanpassingen hebben vooral betrekking op positie en de vorm van de toren. Hiervoor worden de 
volgende aanvullende uitgangspunten opgesteld: 
- de vorm van de toren rechthoekig aanhouden, 
- de toren evenwijdig plaatsen aan de achtergevel. 

Vanuit deze uitgangspunten en met de gedachte dat de vorm van het ontwerp niet te veel aangetast 
mocht worden, zijn een drietal varianten bekeken. 

Variant 7 

Bij de eerste variant is gekozen voor een symmetrische opzet van de structuur. De toren wordt 
evenwijdig aan zowel de voor- als achtergevel geplaatst. 

Figuur 13: symmetrische structuur 

Ondanks het feit dat een symmetrische structuur voldoet aan bovenstaande uitgangspunten, verdwijnt 
wel  de reden waarom voor dit ontwerp is gekozen, namelijk het ongedwongen karakter (de asymmetrie). 

Variant 2 

Bij de tweede variant is de asymmetrie weer in ere hersteld. De toren wordt gedraaid ten opzichte van 
de voorgevel. De toren wordt als een rechthoek uitgevoerd en evenwijdig aan de achtergevel geplaatst. 

Figuur 14: structuur variant 2 

Doordat de voorgevel en achtergevel niet evenwijdig aan elkaar zijn, is het gevolg voor de sneeuwvloer 
dat de kolommen allen een verschillende lengte hebben. Daarnaast wordt nabij de toren de opvang van 
de vloer 'rommelig'. 
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Variant 3 

De derde en de uiteindelijk gekozen variant wordt in onderstaand figuur weergegeven. De toren wordt 
als een rechthoek uitgevoerd en evenwijdig aan de voor- en achtergevel geplaatst. 

Figuur 15: structuur dakconstructie 

De hoofddraagconstructie wordt op bovenstaande structuur gebaseerd. 

Net als de structuur voor de dakconstructie wordt ook de structuur voor de sneeuwvloer aangepast. De 
vorm van de sneeuwvloer is inmiddels bepaald. Een uitgangspunt dat bij de structuur van de 
sneeuwvloer behouden blijft is dat de liggers loodrecht op de gevels worden geplaatst. 

Figuur 16: structuur sneeuwvloer 

De liggers van de vloer worden evenwijdig aan elkaar en loodrecht op de voorgevel geplaatst. Doordat 
de voorgevel en achtergevel evenwijdig worden uitgevoerd neemt de hoogte gelijkmatig toe naarmate de 
het gebouw dieper wordt. Hierdoor is gelijkheid in kolommen en liggers mogelijk. De vloer kan goed 
opgevangen worden, ook nabij de toren. 
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7 Constructief ontwerp 

7.1 Inleiding 

Het ontwerp van de hoofddraagconstructie is bepalend voor de wijze waarop de belastingen naar de 
fundatie worden overgebracht. Om een kolomvrije piste te realiseren zullen de gevels en de toren in de 
draagstructuur voor de afdracht van de belasting zorgen. Om te voorkomen dat alle liggers vanaf de 
gevel rechtstreeks naar de toren gaan (zie hoofdstuk 6.2 en 6.4) worden hoofdliggers geplaatst van de 
toren naar de hoeken van het gebouw. 

De secundaire liggers worden loodrecht op de gevel geplaatst en overspannen vanaf de gevel naar de 
hoofdliggers of de toren. Gordingen zorgen vervolgens voor de opvang van de dakplaten en de afdracht 
van de dakbelasting aan de secundaire liggers. De belasting op de secundaire liggers wordt via de 
hoofdliggers, gevelkolommen en de toren afgedragen. 

In onderstaande impressie is een opzet gegeven van de draagstructuur. Om verwarring in het verdere 
verslag te  voorkomen zijn de verschillende onderdelen van de draagstructuur in figuur 1 benoemd. 

Figuur 1 : opzet draagstructuur 

De maximale overspanning van de hoofdligger bedraagt ongeveer 175 meter. Om de overspanning 
kolomvrij te realiseren zou, op basis van h = 111 2 x I, een constructiehoogte van 15 meter nodig zijn. In 
dit  hoofdstuk worden een aantal varianten bekeken, waarin het gedrag van de hoofdligger wordt 
onderzocht. In het onderzoek wordt de invloed van de steun van de secundaire liggers en de invloed van 
de inklemming van de hoofdligger aan de toren bekeken. 
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Om verwarring in het verdere verslag te voorkomen, worden de onderdelen van de sneeuwvloer in figuur 
6 benoemd. 

Figuur 2: schets structuur sneeuwvloer 

De belasting op de sneeuwvloer wordt door de liggers van de sneeuwvloer via de kolommen afgedragen 
aan de fundering. Het einde van de vloer wordt opgevangen door een randligger die tussen de einden 
van de liggers geplaatst wordt. De kolommen in de gevel van de skipiste sluiten eveneens aan op de 
randligger. 
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7.2 Fundering 

In de bijlage zijn sonderingen opgenomen die gemaakt zijn nabij het terrein van het sneeuwcentrum. 
Deze sonderingen worden als uitgangspunt aangehouden voor de bodemgesteldheid van het terrein. 

Op verschillende diepten bevinden zich enkele draagkrachtige lagen. De dikte van deze lagen is echter 
beperkt. De vaste laag bevindt zich op ongeveer 1 8  meter onder het maaiveld. De draagkrachtige lagen 
bevinden zich op dusdanige diepte dat het gebouw op palen moet worden gefundeerd. 

Bij het bekijken van het belastingbeeld onder het gebouw zijn grote concentraties belastingen terug 
vinden onder de toren en ter plaatse van de opvang van de twee hoofdliggers (de gearceerde gebieden 
figuur 7) Dit deel wordt op palen gefundeerd, die tot  de vaste laag reiken (paal 1 in figuur 8 ) .  

*- " 

. * 

Figuur 3: geconcentreerde belastingen Figuur 4: sondering 

De belasting van de sneeuwvloer wordt gelijkmatig over het overige gebied verdeeld. Geprobeerd wordt 
om dit deel op kortere palen (paal 2 in figuur 8 )  te funderen. Het draagvermogen van de paal wordt 
gehaald door het puntdraagvermogen van de paal in combinatie met positieve kleef. De zetting, 

inklinking van de onderliggende lagen tot  aan de vaste laag, zal hierbij bekeken moeten worden. Bij 
ongelijkmatige zetting is er kans op schade aan de constructie. 

Voordat de palen de vaste laag bereiken, worden een aantal draagkrachtige zandlagen gepasseerd. De 
toe te passen palen mogen daarbij niet bezwijken. De voorkeur gaat uit naar de toepassing van stalen 
palen (Vibropalen) of voorgespannen betonpalen. 
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7.3 Stabiliteit 

7.3.1 Inleiding 

Gezien de grootte van het gebouw wordt in het constructieve ontwerp rekening gehouden met 
lengteveranderingen als gevolg van variaties in temperatuur. De grootste variatie is t e  verwachten op het 

moment dat de montage is afgerond en de ruimte voor het eerst in gebruik wordt genomen. Om het 
verschil in temperatuur minimaal te laten zijn, zal de montage moeten gebeuren in de tijd van het jaar dat 
de laagste temperaturen heersen. 

Bij deze lengteveranderingen moet de constructie kunnen uitzetten. De toren is het vaste punt in het 
ontwerp. De dakconstructie kan vanuit het vaste punt in de verschillende richtingen uitzetten. Om 
uitzetting van de hoofdliggers mogelijk te maken worden deze in de hoek van het gebouw glijdend 
opgelegd. Pendelkolommen in de gevel maken de lengteverandering van de secundaire liggers mogelijk 
zonder introductie van spanning door verhinderde vervorming. De uitzetting van de hoofdligger en de 
secundaire ligger is in onderstaand figuur weergegeven. 

Figuur 5 :  uitzetten dakconstructie 

Een aspect waar in het ontwerp van de stabiliteitsvoorzieningen rekening mee gehouden moet worden is 
dat op de hoek van het gebouw de hoofdligger meer uitzet dan de secundaire ligger. De gevelconstructie 
wordt dan ook losgehouden van de hoofdligger. 
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7.3.2 Principe stabiliteit 

Bij de bepaling van het stabiliteitsprincipe worden de toren en de hoofdliggers als uitgangspunt 
beschouwd. Op de hoeken aan de voorgevel van het gebouw worden steunpunten aangebracht waar de 
hoofdliggers op rusten. Het belang van deze steunpunten blijkt uit het onderzoek van de hoofdligger. Het 
weglaten van deze steunpunten leidt to t  onhoudbare horizontale vervormingen. 

Voor de afdracht van de horizontale belasting kan gebruik gemaakt worden van de hoofdliggers in 
combinatie met de toren en de steunpunten op de hoek van het gebouw. Op basis van een 
ontwerpregel, h = 1/10 x I, blijkt de hoogte van de hoofdligger niet voldoende. Daarbij komt dat de 
hoofdligger op dubbele buiging wordt belast. Om voldoende hoge windverbanden te  creëren en dubbele 
buiging tegen te  gaan, wordt aan beide zijden van de hoofdligger een windligger geplaatst. In de inleiding 
van dit hoofdstuk hebben w e  gezien dat het verstandig is de gevelconstructie los te houden van de 
hoofdligger. Om deze reden wordt de windligger direct naast de hoofdligger geplaatst. 

Gezien de grootte van het dakvlak worden op enkele plaatsen nog windliggers geplaatst. De afdracht 
van de horizontale belasting in de gevel wordt verzorgd door windverbanden. Bovenbeschreven principe 
wordt verduidelijkt aan de hand van een plattegrond en een impressie met daarin schematisch 
aangegeven de voorzieningen. 

Figuur 6: plattegrond met stabiliteitvoorzieningen 

Figuur 7: principe stabiliteitvoorzieningen 
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7.4 Secundaire ligger 

7.4.1 Inleiding 

Gezien de maximale overspanning van de secundaire ligger (70  meter) wordt gekozen voor een 
vakwerkligger. Een dergelijke ligger is erg bewerkelijk en daarom wordt geprobeerd een grote hart op 
hart maat te realiseren, waardoor het aantal liggers 'beperkt' blijft. Hierbij wordt gedacht aan een hart op 
hart maat van 15 meter. 

De toepassing van gordingen is afhankelijk van de keuze van de dakplaten. Aan de hand van een 
bouwfysisch onderzoek is een keuze gemaakt voor een dakplaat (zie bijlage hoofdstuk 4). Bij de keuze is 
gelet op de overspanning en het voorkomen van het optreden van condensatie. Condensatie is niet 
gewenst omdat deze de constructie kan vervuilen en aantasten. De overspanning is van belang in 
verband met het aantal benodigde gordingen voor de opvang van de dakplaten. 

Uit het onderzoek komt een licht gewicht daktype (sandwichplaat) met een maximale overspanning van 
7,00 meter naar voren. Het is dus nodig om gordingen toe te passen. De toepassing van een licht 
gewicht daktype houdt in dat naast de combinatie permanente belasting en sneeuwbelasting ook 
rekening gehouden moet worden met de combinatie permanente belasting en windzuiging op het 
dakvlak. 

overspanning secundaire ligger 1 overspanning secunda~re ligger 
1 1 

permanente belastlng + sneeuwbelasting 1 permanente belasting + windzuiging 

Figuur 8: belastingcombinatie 1 Figuur 9: belastingcombinatie 2 

i 4 4  i 4  4  4  i 

Om de stabiliteit van de ligger t e  waarborgen worden beide situaties, weergegeven in figuur 1 en 2, 
bekeken. 

t o f  t t t t t 

In eerste instantie wordt voor de secundaire liggers een hoogte van 5 meter aangehouden. Voor het 
realiseren van de overspanning zijn een aantal varianten in vakwerkliggers bekeken. De keuze voor een 
twee- of driedimensionaal vakwerk is onder andere afhankelijk van de belasting, de kipstabiliteit van de 
ligger en de aansluiting op de hoofdligger. 
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7.4.2 Variantenstudie 

Concept 7 

De overspanning tussen gevel en hoofdligger wordt gerealiseerd door gebruik t e  maken van 
driedimensionale vakwerken. Het vakwerk bestaat uit  twee bovenregels en één onderregel, waartussen 
verticalen en diagonalen worden geplaatst. De vakwerken liggen 15 meter hart op hart. 

Uit de inleiding van di t  hoofdstuk blijkt dat voor de opvang van de dakplaten gordingen nodig zijn. Door 
gebruik te maken van een driedimensionaal vakwerk wordt de overspanning van de gording verkleind. De 
hart op hart maat van de gording wordt afgestemd op de maximale overspanning van de dakplaat en de 
positie van diagonalen en verticalen van het vakwerk. De gordingen worden ter plaatse van knooppunten 
geplaatst. In figuur 14 wordt het principe van de dakconstructie weergegeven. 

r gordingen 
bovenaanzicht 

hoh secundair L 
4 

gording doorsnede principe dakconstructie 

Figuur 10: principe constructie driedimensionale ligger 

Bij winddruk worden de bovenregels op druk belast en de onderregel op trek. De bovenregels worden 
daarbij gesteund door de gordingen. Bij windzuiging steunen de diagonalen in het vakwerk de op druk 
belaste onderregel. De stabiliteit in het dakvlak wordt verzorgd door windverbanden. 

De problemen met een driedimensionaal vakwerk doen zich voor bij de aansluiting op de hoofdligger. In 

Figuur 1 1 : impressie 3D-vakwerk Figuur 12: impressie aansluiting op hoofdligger 

Doordat de overspanning varieert is geen enkele regel van het vakwerk van gelijke lengte. Hierdoor is er 
weinig uniformiteit in de liggers. 
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Concept 2 

De secundaire liggers worden als tweedimensionale vakwerkliggers uitgevoerd. De hart op hart afstand 
tussen de liggers is aangenomen op 15 meter; dit houdt in dat voor de opvang van de dakplaten 
gordingen nodig zijn. De gordingen kunnen de bovenregel steunen wanneer deze op druk belast wordt. 
Om de stabiliteit van de onderregel te waarborgen, wanneer deze op druk belast wordt, worden 
koppelstaven aangebracht. De gordingen en koppelstaven sluiten aan op de knooppunten van de 
diagonalen in het vakwerk. In figuur 17 wordt het principe van de constructie weergegeven. 

rgordingen 1 koppelstaven rsecundaire liggers 
bovenaanzicht 

1 hoh secundair t hoh secundair t 

gordi'ng secundaire liggers doorsnede principe dakconstructie 

Figuur 13: principe constructie 

I 
I 
I 
I 
l 

Gezien de overspanning en de functie van de gordingen en koppelstaven kan dit leiden to t  grote 
afmetingen van de profielen. Met deze gedachte in het achterhoofd wordt gekeken naar een concept 
waarin de koppelstaven en de gordingen samenwerken. 

Het constructieprincipe ziet er in bovenaanzicht niet anders uit.  Het verschil is de positie van de 
koppelstaven. De koppelstaven gaan van de onderregel naar de gording. De koppelstaven steunen de 
gordingen en de onderregel wanneer deze op druk belast wordt. 

t kopp/elstaaf 
l 

l 

4 

I gording secundaire liggers A n n r c n o A ,  

I 1 l 

1 hoh secundair 1 hoh secundair 1 

Figuur 14: schets doorsnede constructieprincipe 

I 
I 
I 
l 
l 

Deze variant wijkt echter niet veel af van een driedimensionaal vakwerk. Bij de bespreking van deze 
variant was de conclusie dat het in dit  ontwerp problemen oplevert met de aansluiting op de hoofdligger. 

De secundaire liggers worden daarom uitgevoerd als tweedimensionale vakwerken, waarbij de 
bovenregel door gordingen en de onderregel door koppelstaven gesteund wordt. 
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7.4.3 Gewichtsvergelijking 

Inleiding 

De overspanningen van de secundaire liggers verschillen nogal ten opzichte van elkaar, waardoor (bij 
economische toepassing) een variatie in profiel of in vakwerkhoogte ontstaat. In deze vergelijking wordt 
gekeken wat de voor- en nadelen van beide mogelijkheden zijn en wat de gevolgen zijn voor het gewicht 
van de dakconstructie. De vergelijking wordt gebaseerd op de twee volgende mogelijkheden om het 
verschil in overspanning op te  nemen. 
1.  gelijke profielen en de vakwerkhoogte aanpassen aan de overspanning 
2. vakwerkhoogte constant en profiel aanpassen aan de overspanning 

Opmerking: Om een diversiteit aan profielen en vakwerkhoogten te voorkomen, kan het een praktische 
overweging zijn om zowel de vakwerkhoogte als de profielkeuze gelijk te houden. Deze mogelijkheid 
wordt in deze vergelijking niet meegenomen. 

Uitgangspunten 

De secundaire ligger is een vakwerkligger waarbij H-profielen de boven- en onderregel en kokerprofielen 
de diagonalen vormen. Op basis van een ontwerpberekening wordt de grootte van de profielen of de 
hoogte van het vakwerk bepaald. In de ontwerpberekening wordt, door het ontbreken van een indicatie 
van de stijfheid van de hoofdligger, uitgegaan van een inklemming aan de hoofdligger. Het schema van 
de secundaire ligger wordt in figuur 19 weergegeven. 

Figuur 15: schema secundaire ligger 

In de ontwerpberekening is gekeken naar de sterkte, stijfheid en stabiliteit van de ligger. Daarbij wordt 
ervan uitgegaan dat de gordingen de bovenregel steunen en dat er koppelstaven aanwezig zijn die de 
onderregel steunen. De ontwerpberekening is in de bijlage opgenomen. 

Voor de bepaling van het gewicht per m2 is het gewicht van de secundaire liggers in het gearceerde 
gebied meegenomen. Het gewicht van de gordingen is in de vergelijking nog niet meegenomen. De 
secundaire liggers zijn genummerd. In de vergelijking wordt gebruik gemaakt van deze nummering. 

Figuur 16: bekeken dakoppervlak in vergelijking 
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Situatie I 

In de eerste situatie wordt uitgegaan van een variabele vakwerkhoogte en een constant profiel. Binnen 
deze situatie zijn varianten in de staalsoort (S235 of S3551 en de profielen (HEA 300 of HEB 300) 
bekeken. Het resultaat van deze vergelijking wordt in figuur 21 weergegeven. 

De toepassing van HEA profielen resulteert in een lager dakgewicht. De reden hiervoor is dat de 
stabiliteit in de z-richting maatgevend is voor de grootte van het profiel. De verhouding tussen het 
oppervlak en het traagheidsmoment (A/lz) is bij een HEB profiel ongunstiger, met als gevolg dat bij 
toepassing van dit profiel de dakconstructie zwaarder wordt. 

Door te kiezen voor een hogere staalsoort kan 2 kg/m2 gewonnen worden. Het verschil bedraagt bijna 
10% meer ten opzichte van de toepassing van staalsoort S235. In deze situatie ligt het voor de hand om 
te  kiezen voor een HEA profiel in de staalsoort S355. In de tabel naast de grafiek zijn de profielen en 
vakwerkhoogten weergegeven op basis van de ontwerpberekening. 

variabele hoogte vakwerk  

1 O HEA S235 HEB S235 O HEA S 3 5 5  HEB S355 

Figuur 17: variabele hoogte vakwerk Figuur 18: HEA S355 

secundair 

1 

2 
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4 

5 

6 
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8 

9 

1 O 

11 

Om alle overspanningen mogelijk t e  maken zijn vakwerken met een hoogte groter dan 7 meter nodig. 
Wanneer vastgehouden wordt aan een vrije hoogte van 8 meter is het gevolg een hoge gevel. Het 
volume van het gebouw en daarmee de op temperatuur te houden inhoud wordt ook groot. 

Een ander belangrijk nadeel van deze variant is de 'geringe' stijfheid van de liggers in het begin. In dit  
deel is juist de stijfheid van de secundaire ligger van belang voor het geven van steun aan de 
hoofdligger. Een kleine hoogte in het begin van de overspanning van de hoofdligger zal dan averechts 
werken. 

ligger 

HEA 300 

HEA 300 

HEA 300 

HEA 300 

HEA 300 

HEA 300 

HEA 300 

HEA 300 

HEA 300 

HEA 300 

HEA 300 
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hoogte 

[mm1 

500 

500 

750 

1250 

1750 

2500 

3250 

4250 

5250 

6500 

7750 

diagonaal 

k1 0011 0014 

k 10011 0014 

k 1 0011 0014 

k1 2011 2015 

k 12011 2015 

k 1 4011 4015 

k1 5011 5015 

k1 8011 8016.3 

k180118016,3 

k200120016,3 

k250125016,3 
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Situatie 2 

In deze vergelijking is de hoogte van het vakwerk constant gehouden (4500  mm) en het profiel wordt 
aangepast aan de overspanning. Ook is in deze situatie bekeken, wat  de invloed is van een variatie in 
staalsoort (S235 en S355) en variatie in profiel (HEA en HEB). De resultaten zijn in figuur 2 3  grafisch 
uitgezet. 

gelijke hoogte vakwerk 

1 B HEA S235 Ei HEB S235 IS HEA S355 O HEB S355 

Figuur 19: constante vakwerkhoogte Figuur 20:  HEA S355 

secundair 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 O 

l l 

Ook in deze situatie blijkt de toepassing van HEA profielen in de staalsoort S355 de meest voordelige 
oplossing. De reden waarom de HEA beter voldoet dan de HEB is dezelfde als geschreven bij situatie 1. 

Het grootste verschil met de eerste situatie is dat nu de vakwerkhoogte constant is gehouden. Het 
voordeel hiervan is dat de eerste secundaire liggers de hoofdligger kunnen steunen in de overspanning. 
De invloed van de stijfheid van de secundaire liggers wordt in een volgend hoofdstuk beschreven. 

ligger 

HEA 140 

HEA 140 

HEA 180 

HEA 200 

HEA 220 

HEA 260 

HEA 280 

HEA 300 

HEA 340 

HEA 450 

HEA 500 

Het gewicht van de dakconstructie is in deze situatie iets hoger dan in de eerste situatie. Dit nadeel 
weegt echter wel op tegen de voordelen van deze situatie. In de verdere ontwikkeling van het vakwerk 
wordt dan ook gekozen voor een vakwerk met constante hoogte. 
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hoogte 

[mm1 

4500 

4500 

4500 

4500 

4500 

4500 

4500 

4500 

4500 

4500 

4500 

diagonaal 

k1 0011 0014 

k1 2011 2015 

k1 4011 4015 

k140114015 

k1 5011 5016.3 

k15011 5016.3 

k1 8011 8016.3 

k1 8011 8016,3 

k1 8011 8016.3 

k1 80118016.3 

k200120016.3 
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7.4.4 Keuze vakwerkhoogte en hart op hart maat 

Op basis van de vergelijking is gekozen voor de toepassing van vakwerken met een constante hoogte. In 
de vergelijking wordt uitgegaan van een vakwerkhoogte van 4500 mm, met een hart op hart afstand van 
15,OO meter. In dit hoofdstuk wordt bekeken wat de invloed op het gewicht per vierkante meter is van 
het aanpassen van de vakwerkhoogte en de hart op hart maat. 

Als uitgangspunt is de ontwerpberekening uit de bijlage aangehouden. De resultaten van de verschillende 
hoogten zijn in onderstaande grafiek weergegeven. Het verhogen van het vakwerk heeft tot  gevolg dat 
de inhoud en daarmee de koellast van het gebouw toeneemt. De afweging waar het in dit geval om gaat 
is: Wanneer weegt de winst in materiaal op tegen de vergroting van de inhoud van het gebouw. 

verschillende hoogte vakwerk 

Figuur 21  : vergelijking verschillende hoogten vakwerk 

Bij de vergroting van 4 0 0 0  naar 4500 m m  zien we een grote reductie (1,50 kg/m2) in het gewicht per 
vierkante meter. Bij de volgende vergroting is de reductie al aanzienlijk minder. In d i t  geval wordt dan 
ook gekozen voor een vakwerkhoogte van 4 5 0 0  mm. 

Naast de vakwerkhoogte zijn ook verschillende hart op hart afstanden van de liggers vergeleken. Een 
kleinere hart op hart afstand heeft tot  gevolg een toename van het aantal onderdelen in de constructie. 
Dit heeft gevolgen voor het aantal verbindingen, de montage en het transport van de onderdelen. Het 
verschil in gewicht wordt in onderstaand tabel verduidelijkt. 

hart op hart maat 10 meter 15 meter 

gewicht: vakwerk 2 1 kg/m2 18 kg/rn2 

gording 1 3  - - 2 0  - 

totaal 3 4  kg/m2 3 8  kg/m2 

Tabel 1 : vergelijking gewicht 

In dit  geval wordt gekozen voor een hart op hart afstand van 15 meter. Het verschil in gewicht wordt 
van ondergeschikt belang geacht in vergelijking to t  de toename in verbindingen, transport en montage. 
Verdere vergroting van de afstand is minder interessant omdat dan het aantal liggers dat de hoofdligger 
gaat steunen afneemt. 
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7.4.5 Ontwerp secundaire ligger 

In vulling diagonalen 

De secundaire ligger wordt als een tweedimensionaal vakwerk uitgevoerd. In de vorige hoofdstukken is 
vooral gekeken naar de invloed van de vakwerkhoogte, profielkeuze en staalsoort op het gewicht van de 
dakconstructie. De opbouw, invulling en profielkeuze, van het vakwerk komt in dit  hoofdstuk aan de 

orde. 

Het ontwerp wordt zo opgezet dat de systeemlijnen van de diagonalen en de gording op de bovenregel 
samenkomen. De hoek tussen de diagonalen en de boven- of onderregel ligt tussen de 3 0  en 60°. 

De afstand tussen de diagonalen is afhankelijk van de hart op hart afstand van de gordingen (7  meter). 
Gezien de vakwerkhoogte en de minimale hoek wordt voor de overbrugging gekozen voor 2 diagonalen. 
Met  de indeling van de diagonalen wordt bovenin begonnen, zodat de systeemlijnen van de gording en 
de diagonaal op de bovenregel samenkomen. Wandstaven kunnen hierdoor achterwege blijven. De 
invulling wordt in figuur 2 6  weergegeven. 

Figuur 22: ontwerp vakwerk 

Keuze profielen 

In de keuze voor de profielen wordt rekening gehouden met de uitvoering en montage. De lengte van de 
vakwerken varieert van 1 0  to t  6 0  meter, waardoor niet alle secundaire liggers als één geheel vervoerd 
worden. Een secundaire ligger van 6 0  meter zal opgedeeld worden in drie delen van ongeveer 2 0  meter. 
De verschillende delen worden door montageverbindingen aan elkaar gezet. In verband met deze 
verbindingen is voor de boven- en onderregel gekozen voor open profielen. 

Voor de diagonalen zullen gesloten profielen worden toegepast. De kniklengte van de diagonalen is in 
beide richtingen gelijk. Het ligt dan voor de hand om te  kiezen voor een dubbelsymmetrisch profiel, 
waarbij de traagheidsmomenten in beide richting gelijk zijn (vierkant of rond buisprofiel). 

Bij de bepaling van de grootte van de profielen wordt geprobeerd om een 'gap' tussen de diagonalen te 
realiseren. Een montageverbinding kan dan ter plaatse van deze 'gap' gemaakt worden. Daardoor wordt 
een verbinding in de diagonaal voorkomen en blijft het aantal verbindingen beperkt. 

Figuur 23:  overzicht vakwerk Figuur 24: snede voor montageverbinding 

~- 
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7.4.6 Ontwerp kolom 

De kolom is ontworpen als een pendelstaaf (zie hoofdstuk stabiliteit). De kolom maakt de 
lengteverandering van de secundaire ligger mogelijk zonder introductie van spanning door verhinderde 
vervorming. Door de samenwerking in het dakvlak worden de kolommen grotendeels gelijk belast (zie 
figuur 56, model 4 op blz. 53); er ontstaat gelijkheid in het ontwerp. 

Figuur 25: schema kolom 

De kolom moet naast de verticale belasting (positief en negatief) van de secundaire ligger ook de 
windbelasting op de gevel afdragen aan de fundering. De kniklengte van de kolom is 1 0  meter. Voor de 
kolom wordt met het oog op de montage een open profiel (H-profiel) toegepast. De z-richting is de 
zwakste schakel in de bepaling van de afmeting. In combinatie met de gevelconstructie wordt gekeken 
naar een integratie met de hoofddraagconstructie. 

Voor de secundaire constructie van de gevel worden een tweetal varianten aangedragen. In het eerste 
geval wordt de secundaire constructie gebruikt als een kipsteun. In het tweede geval worden er extra 
kolommen tussen de kolommen van de hoofddraagconstructie geplaatst. De hart op hart afstand tussen 
de kolommen neemt af, waardoor lichtere profielen kunnen worden gebruikt. In figuur 3 0  en 31  worden 
de varianten weergegeven. 

Figuur 26: variant 1 Figuur 27:  variant 2 

Het nadeel van variant 2 is dat de kniklengte van de tussenkolommen 5 meter langer is dan van de 
hoofdkolommen. De voorkeur gaat uit  naar variant 1, waarbij de regels de kolommen in de z-richting 
steunen. 

Bij variant 1 moet de verticale doorbuiging van de ligger in de gaten gehouden worden. Door gebruik t e  
maken van een hulpconstructie wordt de overspanning gereduceerd en daarmee ook de verticale 
doorbuiging. 
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7.4.7 Impressies constructief ontwerp secundaire ligger 

Ter afronding van het constructief ontwerp van de secundaire ligger zijn een aantal 3D impressies in het 
verslag opgenomen. Op deze impressie wordt vanaf de korte zijde van het gebouw naar beneden 
gekeken. 

Figuur 28: overzicht vanaf afdaling 

Op deze impressie wordt vanaf de voet van de afdaling terug de ruimte ingekeken. Aan de linkerkant is 
het café in de toren zichtbaar. 

Figuur 29: overzicht vanaf voet van de afdaling 
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7.5 Hoofdligger 

7.5.1 Inleiding 

In het ontwerp van de draagstructuur zijn twee hoofdliggers gedefinieerd. In onderstaande figuur zijn de 
hoofdliggers aangeduid met nummer 1 en 2 en overspannen respectievelijk 175 en 120 meter. 

Figuur 30: overspanning hoofdliggers 

Om het aantal steunpunten op de piste minimaal t e  houden, wordt de overspanning in een keer 
gerealiseerd. In dit hoofdstuk staat het principe voor de realisering van de overspanning van hoofdligger 
1 centraal. Hoofdligger 2 zal volgens hetzelfde principe gerealiseerd worden, maar wordt verder niet 
behandeld in dit  hoofdstuk. 

In de inleiding van dit hoofdstuk is genoemd dat de secundaire liggers de hoofdligger steunen. Om deze 
steun mogelijk te maken is het van belang dat de secundaire liggers uit twee verschillende dakvlakken 
als doorgaande ligger worden uitgevoerd. Hiervoor is een momentvaste verbinding nodig tussen de 
hoofdligger en secundaire ligger. De toepassing van de momentvaste verbinding heeft zowel voordelen 
voor de secundaire als hoofdligger. In het eerste deel ontvangt de hoofdligger steun van de secundaire 
liggers. In het tweede deel zorgt de hoofdligger voor steun aan de secundaire ligger. In dit hoofdstuk 
zullen een aantal varianten binnen dit principe onderzocht worden. In onderstaande schets wordt het 
hierboven beschreven principe weergegeven. 

vangend 

Figuur 31: steungevend en steunontvangend deel van de hoofdligger 

De invloed van de secundaire liggers neemt af naarmate de stijfheid van de hoofdligger en de 
overspanning van de secundaire ligger toeneemt. De secundaire liggers zullen de hoofdligger in het 
eerste deel verend steunen. De overspanning van de hoofdligger wordt daardoor 'verkleind'. In dit  
hoofdstuk wordt de invloed hiervan onderzocht. 
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7.5.2 Uitgangspunten 

Vorm 

De hoofdligger kan als een prismatische of een niet-prismatische ligger worden uitgevoerd. Bij de 
toepassing van een prismatische ligger (zie figuur) leidt dit  tot  een hoge gevel. Daarnaast is er in het 

begin van de ligger een grote overcapaciteit qua sterkte aanwezig. Bij het toepassen van niet- 
prismatische liggers zijn deze nadelen op te  vangen. Daarnaast wordt ook de toename in overspanning 
van de secundaire liggers (en belasting) visueel benadrukt. 

l '  
w-_- +-L ----- -3 i %- 'i- _ _ _ _ - - - - - -  C 

Figuur 32: prismatische hoofdligger Figuur 33:  niet prismatische ligger 

De hoofdligger wordt als een niet-prismatische ligger uitgevoerd. Dit houdt in dat de stijfheid van de 
hoofdligger toeneemt naarmate de afstand to t  het eindsteunpunt toeneemt. 

Momentvaste verbinding 

In de inleiding van de constructie is gemeld dat gekeken wordt naar een samenwerking tussen de 
secundaire liggers en de hoofdligger. De voorwaarde hiervoor is dat de secundaire liggers als een 
doorgaande ligger wordt uitgevoerd. De secundaire liggers uit verschillende vlakken komen niet op 
dezelfde hoogte samen op de hoofdligger. Om het verschil in hoogte te  overbruggen en een doorgaande 
ligger te creëren is een overgangsconstructie nodig; de momentvaste verbinding. 

Door het gebruik van een momentvaste verbinding zal de hoofdligger als een driedimensionaal vakwerk 
worden uitgevoerd. Door de keuze voor een niet-prismatische hoofdligger ziet elke verbinding er anders 
uit. In onderstaande schetsen is geprobeerd het verschil in de verbinding duidelijk te maken. 

P v a n g  dakvlak oost 

opvang dakvlak noord L 
-$ 

dakplaten momentvaste verbinding 

Doorsnede 1 Doorsnede 2 

[dakpiaten 
L 

momentvaste verbinding 

Doorsnede 3 

Figuur 34: doorsnede hoofdligger 

Om de secundaire liggers met elkaar te verbinden worden profielen toegepast (zie de stippellijnen in 
figuur 31 1. Het beeld dat nu ontstaat is misschien wat  onrustig. Om deze reden wordt overwogen de 
verbinding dicht t e  zetten. 
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In tegratie met kanalen 

Bij het ontwerp van de dakconstructie is het van belang om rekening te houden met het verloop en de 
afmetingen van de luchtkanalen. De hoofdligger wordt als een driedimensionale vakwerkligger 
uitgevoerd. Rekening houdend met de afmetingen van de hoofdligger wordt gekeken naar een integratie 
met de kanalen. 

De ruimte wordt met behulp van luchtbehandeling op temperatuur gehouden. Het gebouw is daarbij 
opgedeeld in zes verschillende gebieden om temperatuursverschillen beter op te  kunnen vangen. De 
lucht wordt aangevoerd vanuit zes verschillende punten; vier hoeken van de toren en op twee hoeken 
van het gebouw. Het ontwerp van de structuur van de kanalen is in overeenstemming met de structuur 
van de dakconstructie. 

- kanalen 

S aanvoer lucht vanuit installaties 

S s 

Figuur 35: structuur kanalen 

De afmetingen van de kanalen worden bepaald aan de hand van een eenvoudige koellastberekening (in 
de bijlage). Gezien de afmeting van de hoofdligger en het hoofdkanaal is het mogelijk om het 
hoofdkanaal in de hoofdligger te integreren. De lucht wordt in  de ruimte geblazen door kanalen die 
evenwijdig aan de secundaire liggers zijn geplaatst. In onderstaand figuur wordt een impressie van de 
structuur van de kanalen in het gebouw weergegeven. 

Figuur 36: overzicht kanaalverloop in gebouw 

Op basis van de uitgangspunten zijn twee verschillende ontwerpen van de hoofdligger bekeken. Beide 
ontwerpen worden aangehaald en met elkaar vergeleken. 
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7.5.3 Varianten hoofdligger 

Gesloten ligger 

De eerste variant is geïnspireerd op een volledige integratie met de hoofdleiding. De boven- en 
onderregel van het vakwerk dienen als luchtkanalen. Het vakwerk is een groot kokerprofiel dat zich 
halverwege splitst in twee kokerprofielen waar de lucht door geblazen wordt. In de ligger worden 
openingen gemaakt voor de doorvoer van de kanalen evenwijdig aan de secundaire liggers. 

De ligger is opgebouwd uit een aantal frames (de momentvaste verbindingen) en platen. De frames 
worden met elkaar verbonden door er platen tussen te lassen. De secundaire liggers sluiten aan op deze 
frames. 

Figuur 37: gesloten ligger 

De hoofdligger wordt in delen (frames en tussenplaten) aangeleverd. De frames kunnen in de werkplaats 
worden samengesteld. De tussenplaten worden in het werk gelast aan de frames. 

De daglichttoetreding wordt beperkt door een dergelijk dichte ligger. Daarnaast is het gewicht van de 
ligger aanzienlijk. In de beschouwing is nog niet gekeken naar het plooigedrag (lokale stabiliteit) van de 
platen. Gezien de afmetingen van de platen is het niet ondenkbaar dat nog de nodige voorzieningen 
getroffen moeten worden. 

Het grootste nadeel van deze variant is de grote hoeveelheid laswerk op de bouwplaats. Om di t  t e  
voorkomen zouden meer montageverbindingen gemaakt moeten worden. Voor de bevestiging van de 
platen is een hulpconstructie nodig. 
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Open ligger 

In tegenstelling to t  de eerste variant is de tweede variant gekozen voor een 'slanke' en open structuur 
van het vakwerk. De daglichttoetreding wordt nu niet beperkt door de constructie. 

De hoofdligger is opgebouwd uit frames (rnomentvaste verbinding), liggers, wandstaven en diagonalen. 

De luchtkanalen worden daarbij geïntegreerd in de hoofdligger. In het ontwerp van de rnomentvaste 

"i 

Figuur 38: open hoofdligger 

De momentvaste frames worden als een geheel naar de bouwplaats vervoerd. De liggers, wandstaven en 
diagonalen worden, gezien de afmeting van de hoofdligger, als losse elementen naar de bouwplaats 
gebracht. Op de bouwplaats worden deze door montageverbindingen aan de frames bevestigd. Het 
gewicht van deze ligger is 50-60% minder dan het gewicht van de gesloten ligger. 

Gezien de voordelen in het gewicht en de montage zal deze variant in het verdere verslag uitgewerkt 
worden. In de keuze voor deze ligger is het t e  behandelen oppervlak van de liggers nog niet eens 
meegenomen. 
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7.5.4 Daglicht 

Inleiding 

Door de verlaging van de dakvlakken in het schetsontwerp ontstond meer constructiehoogte en de 
mogelijkheid om daglichtopeningen in het ontwerp op te nemen (zie figuur 43). Tijdens het skiën is dan 
toch nog een beetje contact met 'buiten'. 

Figuur 39: sneeuwcentrum 

Door gebruik te maken van daglicht kan bespaard worden op de kunstverlichting. Toch zijn er een aantal 
aspecten die nader bekeken worden. De keuze van het glas, en met name de warmteweerstand van het 
glas, is van belang voor beperking van het koudeverlies en voorkoming van oppervlaktecondensatie. 

Daarnaast moet directe zonnestraling voorkomen worden. De warmte als gevolg van de straling kan de 
sneeuw doen smelten, waardoor de kwaliteit van de sneeuw afneemt. Bij directe zonnestraling bestaat 
de kans op verblinding. 
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- 

Directe zonnestraling 

Om te  bepalen of er sprake is van directe zonnestraling is de stand van de zon en de oriëntatie van het 
gebouw van belang. In figuur 4 4  wordt een overzicht gegeven van de stand van de zon gedurende een 
jaar. De hoogste zonshoogte wordt gemeten op 21 juni en deze bedraagt 61,4O. De laagste zonshoogte 
bedraagt 14,6O en wordt bereikt op 2 2  december [21. In figuur 45  wordt de oriëntatie van het gebouw 
weergegeven. 

Figuur 40 :  zonnestanden [3] Figuur 41 : oriëntatie gebouw 

De twee grootste glasoppervlakken bevinden zich aan de noordkant van het gebouw. Voor deze vlakken 
zijn geen voorzieningen nodig. Problemen ten gevolge van directe zonnestraling zijn te verwachten aan 
de west- en oostzijde van het gebouw. Aan deze zijden zijn voorzieningen nodig om de zon te  weren. 

Om problemen met directe zonnestraling te  voorkomen wordt een tweetal mogelijkheden bekeken. 
Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het contact met buiten behouden blijft. 

- overstek (zie figuur 46)  
De zonnestand in de winter is bepalend voor de grootte van het overstek. Wanneer het glas vijf 
meters hoog is, betekent dat een overstek van bijna 2 0  meter. 

- lamellen (zie figuur 47)  
De afmetingen van de lamellen zijn afhankelijk van de grootte en de afstand waarmee ze van elkaar 
worden geplaatst. De stand van de lamellen kan aangepast worden aan de zonnestand. Daarnaast 
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Keuze glas 

Met  betrekking tot  de keuze van glas is voornamelijk de warmteweerstand van belang. De 
warmteweerstand moet voldoende zijn om oppervlaktecondensatie te voorkomen en zo hoog mogelijk 
zijn om het verlies aan koude te beperken. Allereerst wordt de minimale warmteweerstand bepaald om 
oppervlaktecondensatie te voorkomen. Daarbij wordt uitgegaan van onderstaande situatie. 

warmteweerstand R,,,, 
1 1 

Figuur 44:  uitgangssituatie 

Door de toepassing van lamellen wordt directe zonnestraling op het glas voorkomen. Tussen de lamellen 
en het glas wordt geventileerd waardoor met een lagere oppervlaktetemperatuur gerekend kan worden. 

Oppervlaktecondensatie treedt op als de oppervlaktetemperatuur lager is dan de dauwpuntstemperatuur 
(0d = 23,3OC) van de omgeving. In formulevorm: 

waarin O,, = 0, - "x (0, - 0 , )  
[:l 1 

Hieruit volgt: RI = 0,71 m2KiW 

Ugias 5 ( l  iRi) = 1,4 W/(m2K) 

In onderstaand overzicht zijn verschillende glasproducten weergegeven met de bijbehorende U-waarde. 
UbbBelgas DuOoel~.;-. D,,l,oeiglas net Dr;t ( l i i b l~e lg~s  i n t ,  

rntal t!::#!$Itm~~e !>!ct Lw,  i :.w F c0,il:'ig rii T LOR E cuntilig er. 
:;utatie !aer:,iri. :(>.s! >?p ~ o n  gasvdiitng 2 Arxon gasvuiiilig 

Figuur 45:  verschillende glasproducten 131 

De toepassing van dubbelglas met translucente isolatie valt vanwege het niet transparant zijn af. Uit het 
overzicht blijkt alleen de laatste oplossing, drie-dubbelglas met 2 Low-E coating en 2 Argon gasvulling, 
t e  voldoen aan de gestelde voorwaarde. 
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Aan de hand van een tweetal impressies wordt geprobeerd duidelijk t e  maken hoe de daglichttoetreding 
binnen wordt ervaren. Vanaf het beginpunt kan op de omgeving uitgekeken worden. 

Figuur 46: impressie vanaf startpunt 

Figuur 47: impressie vanaf piste 
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7.5.5 Onderzoek invloed schema 

Inleiding 

Om inzicht te verkrijgen in het gedrag van de hoofdligger is gevarieerd in de schema's voor de 

hoofdligger en secundaire ligger. Er zijn vier verschillende modellen opgesteld. De schema's van de 
hoofdligger en secundaire ligger van de vier modellen zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

Model 

1 

Tabel 2: schema's hoofdligger en secundaire liggers 

2 

3 

4 

Om inzicht in het gedrag van de ligger te krijgen en de verschillende modellen te  vergelijken is een basis 
rekenmodel (zie figuur 52) in ESA Prima Win opgesteld. Aan de hand van dit basismodel worden de 
opleggingen per model aangepast. 

Schema hoofdligger 

Figuur 48: rekenmodel ESA Prima Win 

Schema secundaire ligger 

/en 
7-777-7 

Kolom 

In het onderzoek van de modellen wordt gekeken naar de doorbuiging van de hoofdligger en de manier 
waarop de belastingafdracht plaatsvindt. Voor de vergelijking van deze gegevens is uitgegaan van de 
belastingscornbinatie eigen gewicht, permanente belasting en sneeuwbelasting. 

/ 77777 

Gevel 
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Doorbuiging 

Voor de bepaling van de doorbuiging is op twaalf punten op de hoofligger ter plaatse van de aansluiting 
met de secundaire ligger gemeten. Deze punten zijn genummerd. Bij de analyse wordt gebruik gemaakt 
van deze nummering. 

voorgevel 

Figuur 49: situatie 

De waarden voor de doorbuiging zijn bepaald met het programma ESA Prima Win. De doorbuiging van de 
vier modellen is grafisch uitgezet in onderstaand figuur. 

kolom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  

Figuur 50: doorbuiging modellen 

Om de overspanning te realiseren zonder gebruik t e  maken van de inklemming van de toren of de 
secundaire liggers is niet logisch. Zeker niet gezien de afzonderlijke invloed van de inklemming aan de 
toren en de momentvaste aansluiting van de secundaire liggers op de hoofdligger. Door gebruik t e  maken 
van één van beide opties wordt de doorbuiging namelijk met 65% gereduceerd. 

Het gevolg van de inklemming ter plaatse van de toren is echter wel dat er grote horizontale krachten op 
de toren werken. In het ontwerp van de toren moet daar rekening mee gehouden worden. 

Door gebruik te maken van beide opties wordt de doorbuiging teruggebracht to t  15% van eerste model. 
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A fdracht belasting 

In de vergelijking van de belastingafdracht is gekeken welk deel van de belasting naar de gevels en de 
oplegpunten van de hoofdligger gaan. De percentages zijn bepaald op basis van de belastingscombinatie 
eigen gewicht, permanente belasting en sneeuw. 

60 .O0 

50.00 Q Model  1 

i O Model  2 ' 
I Model  3 ~ 

O Model  4 ~ 
m- 

Voorgevel Linkergevel Toren Kolom 
-10.00 - 

Figuur 5  1 : percentage afdracht belasting 

Ook in  de afdracht van de belasting is de invloed van de secundaire liggers en de inklemming aan de 
toren merkbaar. De verschillende modellen leiden niet tot  de reducties zoals die bij de doorbuiging 
zichtbaar was. 

Wanneer de secundaire liggers momentvast met de hoofdligger wordt verbonden, leidt dit to t  een 
negatieve reactie ter plaatse van de kolom. Deze negatieve reactie was de aanleiding om de functie van 
de kolom nader te onderzoeken en te  kijken wat  er gebeurd als deze weggelaten wordt. Door het 
weglaten van deze kolom gedraagt de hoofdligger zich in het horizontale vlak als een uitkragende ligger 
met een lengte van 175 meter. De vervorming is aanzienlijk, bijna onhoudbaar. De kolom zorgt voor de 
nodige stabiliteit in de horizontale richting en kan dan ook niet achterwege worden gelaten. 

Naast de verdeling over de gevels en oplegpunten is bekeken wat de verdeling van de belasting over de 
verschillende kolommen in de gevel is. De verdeling van belasting over kolommen in de voorgevel wordt 
in figuur 56 uitgedrukt in een percentage van de totale afdracht van de voorgevel. 

- ~~- 

m 

! O Model  2 
l 

I PB Model  3 
1 
U Model  4 i 

Figuur 5 2 :  verdeling belasting over kolommen 

De samenwerking in de dakconstructie is terug te  vinden op het moment dat de secundaire liggers 
momentvast met de hoofdligger verbonden worden (model 3 en 4). De belasting wordt dan redelijk gelijk 
over de kolommen verdeeld. De afmeting van de kolommen kan dan gelijk worden gehouden, waardoor 
gelijkheid in de constructie ontstaat. 
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7.5.6 Onderzoek naar invloed secundaire liggers 

In de inleiding van dit hoofdstuk is gemeld dat gekeken wordt naar een mogelijkheid om de secundaire 
liggers de hoofdligger te laten steunen. De secundaire liggers uit twee verschillende vlakken worden als 
een doorgaande ligger uitgevoerd en rnomentvast met de hoofdligger verbonden. 

Uit voorgaand onderzoek bleek al de invloed van de secundaire liggers op het geheel van de 
dakconstructie. De invloed van de secundaire liggers op de hoofdligger neemt af naarmate de stijfheid 
van de hoofdligger toeneemt. Om dit t e  toetsen is gekeken to t  welke secundaire ligger de invloed ervan 
op de hoofdligger merkbaar is. 

Om de invloed te bepalen is de belasting niet op de secundaire liggers, maar op de hoofdligger 
ingevoerd. In totaal zijn 12  verschillende modellen bekeken. Model O dient daarbij als uitgangspunt. Bij 
elke volgende situatie is een secundaire ligger verwijderd. In model 1 2  is alleen de hoofdligger nog 
aanwezig. In figuur 57  zijn de eerste drie modellen opgenomen. 

Figuur 5 3 :  weergave situatie 

De invloed van de secundaire liggers wordt bepaald aan de hand van de doorbuiging van de hoofdligger. 
De doorbuiging wordt net als in het vorige onderzoek op twaalf plaatsen gemeten. De resultaten zijn 
uitgezet in figuur 58. 

Figuur 54: invloed secundaire liggers 
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De maximale doorbuiging van elk model is in onderstaande tabel weergegeven. 

Tabel 3: maximale doorbuiging 

model 

UZ [mm] 

Uit de grafiek en tabel blijkt dat de invloed van de secundaire liggers bijna to t  halverwege de hoofdligger 
is waar te nemen. In onderstaand figuur is het gebied aangegeven waarin de secundaire liggers de 
hoofdligger steunen. Voor het overige deel geldt dat de secundaire liggers de steun van de hoofdligger 
ontvangen. 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1  

Figuur 55: invloed secundaire ligger op hoofdligger 

O 

341 

Het logische gevolg is dat de secundaire liggers zwaarder uitgevoerd moeten worden, dan in de 
ontwerpberekening was aangenomen. 

De secundaire liggers in het begin dragen een groot deel van de belasting af (beschreven in het vorige 
hoofdstuk). Daarnaast is de invloed op de doorbuiging ook aanzienlijk. Gezien dit beeld is de verwachting 
dat op materiaal in de hoofdligger bespaard kan worden, door in dit deel diagonalen achterwege te laten. 
Deze optie is getoetst in ESA Prima Win en het resultaat is dat de doorbuiging met 20% toeneemt. Het 

beeld van de afdracht van de belasting blijft nagenoeg onveranderd. 

1 

341 

Als conclusie wordt gesteld dat het weghalen van onderdelen leidt tot  verzwakking van de constructie. 
De kracht van dit ontwerp is de samenwerking van de secundaire liggers en de hoofdligger. 
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7.5.7 Definitief ontwerp schema hoofdligger 

Het gedrag van de hoofdligger is in grote lijnen in beeld gebracht. Voor de definitieve bepaling van het 
schema worden eerst nog een aantal varianten bekeken. Op basis van de onderzoeken wordt model 1 
als uitgangspunt aangehouden. Vanuit dat punt wordt bekeken of er nog verbeteringen te vinden zijn. 
Om het overzicht te bewaren zijn in onderstaande figuur de drie modellen opgenomen. De reden voor de 
verandering wordt duidelijk in het vervolg van dit verslag. 

model 1 model 2 model 3 

Figuur 56: overzicht modellen 

De doorbuiging van de drie modellen is terug te vinden in onderstaande figuur. 

kolom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  
-. ' -T 

,-+ 

2 
-- 

Model l 
,f 

= 200 - 
Model 2 

L Model 3 
- - 

a 

/<C 

300 - 8- 
,I'* 

&i' 

350 - 4 - 
L * ---/s -.._ .-- 

400 - 

Figuur 57: doorbuiging gewijzigde modellen 

In het eerste model is ter plaatse van de eerste secundaire ligger een buigpunt aanwezig. De hoogte van 
de secundaire ligger is praktisch gelijk aan de overspanning. In model 2 is deze ligger weggelaten, 
waardoor ook het buigpunt uit model 1 verdwijnt. 
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Wanneer w e  het ontwerp verder bekijken zien we dat voor de stabiliteit een kolom op de hoek van het 
gebouw wordt geplaatst. In deze hoek is tevens een ruimte voor technische installaties opgenomen. 
Door beide aspecten te combineren (zie figuur 62) kan de overspanning van de hoofdligger gereduceerd 
(model 3) worden. 

Figuur 58: technische installaties op hoek van gebouw 

Ondanks dat de overspanning minder wordt, zien we dat dit nauwelijks invloed heeft op de doorbuiging 
in de eindtoestand. Het schema volgens model 3 zal als uitgangspunt dienen voor de verdere 
ontwikkeling van de hoofdligger. 
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7.5.8 Impressies constructief ontwerp hoofdligger 

Ter afronding van het constructief ontwerp van de hoofdligger zijn een aantal impressies in het verslag 
opgenomen. De eerste impressie geeft een overzicht van de integratie van de leidingen met de 
dakconstructie. Door de toepassing van glasoppervlakken is op dit punt visueel contact met buiten. 

Figuur 59: overzicht hoofdligger 

Op deze impressie wordt een overzicht over de piste gegeven. De integratie van de hoofdleiding in de 
hoofdligger is waarneembaar. 

Figuur 60: overzicht afdaling vanuit hoek van het gebouw 
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7.6 Constructief ontwerp sneeuwvloer 

Algemeen 

De sneeuwvloer wijkt in een aantal opzichten af van de meeste vloeren. De vloer ligt onder een helling 
en vormt de scheiding tussen de koude skihal en de warme ruimte onder de piste. In dit  hoofdstuk wordt 
de opbouw van de sneeuwvloer en de verankering van de vloer aan de onderliggende constructie 
bekeken. 

Keuze constructieve vloer 

Bij de keuze van de constructieve vloer wordt gelet op de uitvoering en montage en de overspanning die 
gemaakt kan worden. Binnen di t  perspectief worden twee typen constructieve vloeren bekeken. 

- Staalplaat betonvloer 
Het eigen gewicht van de vloer is relatief laag. De schuifkrachten kunnen door de deuvels 
opgenomen worden. Het nadeel van dit type vloer is dat in de montagefase nog geen sprake van 
samenwerking is tussen de staalplaat en het beton. De overspanning die dan met de staalplaten 
gehaald kan worden is gering. 

Kanaalplaatvloer 
Het voordeel van de kanaalplaatvloer is dat grotere overspanningen gerealiseerd kunnen worden, 
ook in de montagefase. Bij de keuze voor deze vloer moet de verankering van de vloer aan de 
onderliggende constructie nader bekeken worden. 

De grotere overspanning gaf de doorslag om voor de kanaalplaatvloer t e  kiezen. 

O verspanning 

De overspanning die gehaald kan worden is afhankelijk van de belasting en het type kanaalplaat. Als 
uitgangspunt voor de onderliggende ruimte is gesteld dat het aantal steunpunten beperkt blijft. 

Met  behulp van de vloerendiskette van VB1 is de maximale overspanning van de vloer bepaald. Door 
gebruik te maken van de zwaarst gewapende plaat kan maximaal 10 meter overspannen worden. Om de 
structuur van het dak en de sneeuwvloer op elkaar aan te laten sluiten is gekozen voor een overspanning 
van 7,5 meter. 

Verankering 

De vloer ligt onder een helling van 1 2 O .  De helling is echter nog gering, dat het oplassen van een strip 
voldoende is voor verankering. Voor de constructieve vloer zijn weinig problemen te verwachten, maar 
ook de opbouw ligt onder deze helling. De opbouw van de sneeuwvloer bestaat (in grote lijnen) uit een 
constructieve vloer, een isolatielaag en een afwerklaag met vloerkoeling. 

Het isolatiemateriaal moet in staat zijn om drukkrachten over te brengen naar de onderliggende vloer 
zonder t e  veel ingedrukt t e  worden. Als isolatiemateriaal wordt gekozen voor geëxpandeerde 
polystyreen. Vanwege de open structuur hebben deze platen een goed hechtend oppervlak. De 
afwerklaag kan zich vervolgens aan deze platen hechten. Voor de afwerklaag geldt dat deze voldoende 
dik moet zijn om puntlasten (pistebully) af t e  dragen, in het geval er geen sneeuw ligt. 
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Opbouw sneeuwvloer 

Voor de bepaling van de opbouw van de sneeuwvloer wordt een situatie aangenomen die het grootste 
deel van de tijd aanwezig zal zijn. 

[ % l  
skihal 

ruimte 2 O 60 

Tabel 4: uitgangssituatie 

Aan de hand van bovenstaande situatie wordt bekeken of er inwendige condensatie optreedt en wat er 
tegen gedaan kan worden. De temperatuur van de vloerkoeling staat ingesteld op -5OC. 

Figuur 61 : eerste opzet opbouw sneeuwvloer 

Tabel 5: bepaling warmteweerstand en dampdichtheid 

De materiaaleigenschappen zijn ontleend aan de NBD, niveau 2. 

ruimte 

kanaalplaatvloer 

isolatiemateriaal 

afwerklaag 

waterdichte laag 
skihal 
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Bepaling temperaturen en verzadigingsdampdrukken 

0, = 2 0  "C pr = 1404 Nim2 

ruimte 

Figuur 62:  dampspanningsdiagram 

Tussen de kanaalplaatvloer en de isolatielaag moet een dampdichte laag aangebracht worden om 
problemen met inwendige condensatie te voorkomen. In deze situatie moet voor de dampdichte laag een 
pd = 1 8 0  m gelden; voor de dampdichte laag geldt = O=. 

In onderstaande dampspanningsdiagram is de nieuwe situatie getekend. In deze situatie zijn geen 

0.3 
1 6.63 180 1.75 40  1 
1 1  1 

Figuur 63:  dampspanningsdiagram na aanbrengen dampdichte laag 

problemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  als gevolg van inwendige condensatie te verwachten. 
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7.7 Constructief ontwerp overige ruimte 

7.7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de constructie van de ruimte onder de skipiste en de toren globaal toegelicht aan 
de hand van impressies. Voordat deze onderwerpen aan bod komen, wordt eerst een impressie van het 
vooraanzicht van het gebouw weergegeven. 

Figuur 64: vooraanzicht sneeuwcentrum 

De asymmetrie, het informele karakter, is goed zichtbaar in het vooraanzicht van het gebouw 

7.7.2 Toren 

Algemeen 

De toren speelt een centrale rol in het architectonische en constructieve ontwerp. Alle dakvlakken zijn 
rondom de toren gepositioneerd. 

Figuur 65: de centrale rol van de toren 

De toren kenmerkt het begin van de afdaling. De richting van de afdaling wordt in het ontwerp versterkt 
door de richting van de dakvlakken. 
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Café boven in toren 

Voor het café boven in de toren is een verdiepingshoogte van 5 meter gereserveerd. Vanuit het café kan 
genoten worden van het uitzicht. 

Figuur 66: café boven in de toren 

Het café bevindt zich direct boven het begin van de afdaling. Voor de opvang van de vloerconstructie is 
het dan ook niet mogelijk om steunpunten op dit begin te plaatsen. 

Begin van de afdaling 

De doorgang ter plaatse van het begin van de afdaling bedraagt minimaal 15 meter. De liften voor het 
bereiken van het hoogste punt worden aan beide kanten tegen de constructie geplaatst. 

Figuur 67: eerste deel van de afdaling 

Voordat aan de afdaling begonnen wordt kan eerst nog van het uitzicht genoten worden 
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7.7.3 Onderliggende constructie 

De constructie in deze ruimte is opgebouwd uit een ligger - kolom structuur. In het schetsontwerp zijn in 
deze ruimte enkele vloeren (fitness en aerobics) aangebracht. Daarbij is voor de verdiepingshoogte 5 
meter aangehouden. In het schetsontwerp is gesteld dat de invulling kan wijzigen. Om een flexibele 
indeling mogelijk te maken wordt de kolomafstand zo groot mogelijk aangenomen. De kolomafstand in 

deze ruimte blijft onder de gehele sneeuwvloer gelijk. 

De vrije hoogte in deze ruimten is gesteld op 3,00 meter. Dit houdt in dat de constructiehoogte 
maximaal 1,7 meter mag zijn (zie figuur 71). Op basis van deze punten wordt de maximale kolomafstand 
bepaald. 

O druklaag 

1 5 +  y o constructieve vloer 

2 /\I\ 'T /\A/, /\/\/\/\/\/\c 

beschikbaar voor 
constructie 

Figuur 68: vrije hoogte 

Wanneer voor het vakwerk HEA 300 profielen toegepast worden, mag de maximale afstand tussen de 
kolommen 20 meter bedragen. 

In onderstaande impressie wordt een overzicht gegeven van de ruimte onder skipiste. 

Figuur 69: ruimte onder skipiste 
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8 Detaillering 

8.1 Secundaire ligger 

8.1 .l Inleiding 

Bij het opzetten van de detaillering van de verbindingen wordt geprobeerd om de systeemlijnen van de 
profielen in één punt samen te laten komen. Hierdoor hoeft in de berekening geen rekening gehouden te  
worden met een excentriciteit in de verbinding. Daarnaast wordt gelijkheid in de verbindingen 
nagestreefd. In dit hoofdstuk worden zes details besproken, aangegeven in figuur 1 .  

Figuur 1 : benoeming details 
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8.1.2 Detail 1 : principe verbinding secundaire ligger - kolom 

Om visueel duidelijk t e  maken dat de oplegging van de secundaire ligger op de kolom een scharnier is, 
wordt de kolom plaatselijk verjongd. De kolom wordt afzonderlijk van de secundaire ligger naar de 
bouwplaats getransporteerd. De verbinding wordt in het werk to t  stand gebracht. 

Figuur 2 :  principe verbinding secundaire ligger - kolom 

Naast drukkrachten kunnen er ook trekkrachten in de kolom aanwezig zijn. Om deze krachten op te 
nemen worden de twee  delen met bouten aan elkaar bevestigd. 

8.1.3 Detail 2: principe kolomvoet 

De kolomvoet is geschematiseerd als een scharnier. Om dit visueel te verduidelijken wordt de kolomvoet 
net als de verbinding tussen kolom en secundaire ligger verjongd. Hierdoor ontstaat ook uniformiteit in 
de verbindingen. De ankers worden, vanwege het aantal en de beschikbare ruimte, buiten het profiel 
geplaatst; 

Figuur 3: principe kolomvoet 

Om uitvoeringstechnische redenen is gekozen voor vier ankers in plaats van twee ankers. Door gebruik 
te maken van vier ankers zijn er betere stelmogelijkheden voor de kolom. Daarnaast worden op een 
aantal plaatsen windverbanden aangebracht. Om voor beide verbindingen voldoende ruimte te creëren 
worden de ankers ui t  het midden van het profiel geplaatst. Het windverband kan dan centrisch op de 
kolom aangesloten worden. 
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8.1.4 Detail 3: principe hoekverbinding 

het mogelijk 
figuur. 

i 

Figuur 4: principe hoekdetail secundaire ligger 

8.1.5 Detail 4: principe verbinding diagonaal - regel 

om de hoekverbinding in de 

De secundaire liggers worden in delen van ongeveer 
delen worden in de werkplaats geprefabriceerd. De 
worden gelast Het principe van de verbinding wordt in 

20 meter aangeleverd op 
verbindingen (diagonaal - 
figuur 2 weergegeven. 

Figuur 5: principe verbinding aansluiting ligger - diagonalen 

de bouwplaats. 
regel) in deze 

Deze 
delen 
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8.1.6 Detail 5 en 6: principe montageverbindingen 

Gezien de lengte van een aantal liggers zijn er montageverbindingen nodig om deze to t  een geheel t e  
vormen. Bij voorkeur worden de verbindingen gemaakt ter plaatse van momentennulpunten, maar in dit 
geval is dat niet mogelijk. In de ligger bevindt zich namelijk één momentennulpunt en er zijn twee 
verbindingen noodzakelijk, indien uitgegaan wordt van een lengte van onaeveer 20 meter. 

Figuur 6: principe montageverbinding 1 en 2 Figuur 7: alternatief montageverbinding alt 1 en 2 

De verbinding kan, bij voldoende tussenruimte, als een kopplaatverbinding uitgevoerd worden. Het 
alternatief is een verbinding met schetsplaten. De voorkeur gaat uit  naar een kopplaatverbinding omdat 
deze een betere mogelijkheid biedt om eventuele maatverschillen op te vangen. 

De sneden voor de montageverbindingen worden aangebracht ter plaatse van aansluiting met de 
gording. Indien problemen ontstaan, kan overwogen worden om de plaats van de sneden aan te  passen 
en de ligger uit vier delen op te bouwen. De sneden worden nu tussen de diagonalen van de onderregel 
gemaakt. In figuur 5 wordt dit  alternatief weergegeven. 

Figuur 8: alternatief montageverbindingen 
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8.2 Details hoofdligger 

8.2.1 Uitvoering 

Gezien de grootte van de hoofdligger is het van belang bij de detaillering ervan rekening te houden met 
het vervoer naar de bouwplaats en de montage op de bouwplaats. Als uitgangspunt is daarbij 

aangenomen dat in het werk te lassen verbindingen to t  een minimum moeten worden beperkt. 

Figuur 9: opbouw hoofdligger 

In bovenstaande figuur worden de onderdelen van de hoofdligger weergegeven. De momentvaste 
verbindingen worden vanuit de fabriek als in elkaar gelaste frames op de bouwplaats afgeleverd. De 
boven- en onderregel wordt als een frame naar de bouwplaats getransporteerd. Op de bouwplaats 
worden vervolgens de frames van de boven- en onderregel aan de momentvaste verbinding gemonteerd. 
Tot  slot worden de diagonalen en wandstaven, die als losse elementen naar de bouwplaats worden 
gebracht, tussen de frames gemonteerd. 
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8.2.2 Keuze profielen 

Voor de uitvoering en detaillering is het van belang om te  kijken uit welke profielen de hoofdligger is 
opgebouwd. Om verwarring te voorkomen zijn de onderdelen van de hoofdligger in figuur 10 benoemd. 

Figuur 10: benoeming onderdelen van de hoofdligger 

Diagonalen / Wandstaven 

Voor de wandstaven en diagonalen wordt gebruik gemaakt van gesloten profielen. De kniklengte is in 
beide richtingen gelijk. De keuze voor een gesloten rond 1 vierkant buisprofiel ligt daardoor voor de hand. 

Liggers 

In verband met de montageverbindingen is gekozen voor open profielen, I of H-profielen. 
Montageverbindingen zijn met open profielen eenvoudig te  realiseren. De diagonalen in de boven- en 
onderregel zorgen voor kortere kniklengte in de zwakke richting van het profiel. 

Wandstaven moment vaste verbinding 

Voor de wandstaven worden gesloten profielen toegepast. De wandstaven maken deel uit van het frame 
dat in de werkplaats wordt geprefabriceerd. Aan deze staven kunnen in de voorbereiding al 
voorzieningen (schetsplaten) getroffen worden voor de verschillende verbindingen. 

Liggers momentvaste verbinding 

Gelet op de aansluiting van de boven- en onderregel is gekozen voor een I-profiel. Deze diagonalen 
verkorten de kniklengte in de zwakke richting van het profiel. 

Diagonalen onder- en bovenregel 

De diagonalen maken onderdeel uit van een frame. De kniklengte van de diagonalen is in beide richtingen 
gelijk, waardoor het voor de hand ligt om gesloten profielen toe te passen. 
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8.2.3 Overzicht details 

In dit hoofdstuk wordt naast de momentvaste verbinding een aantal principe details aangehaald. De 
verschillende details zijn benoemd in figuur 1 1  en worden verderop in het verslag toegelicht. 

Figuur 1 1 : overzicht details 

Bij de opzet van de details is geprobeerd de systeemlijnen van de verschillende staven door één punt te  
laten gaan. 

detail 

1 

2 

3 

4 
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omschrijving 

aansluiting ligger momentvaste verbinding - wandstaaf momentvaste verbinding 

aansluiting bovenregel - wandstaven 

aansluiting bovenregel secundaire ligger - momentvaste verbinding 

aansluiting onderregel secundaire ligger - momentvaste verbinding 
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8.2.4 Momentvaste verbinding 

In de inleiding van het voorlopig ontwerp van de hoofdligger is de rnornentvaste verbinding even aan bod 
geweest. De momentvaste verbinding is opgebouwd uit platen die tussen de liggers en wandstaven 
worden bevestigd. Hierdoor ontstaat een stijf geheel dat in staat is de secundaire liggers uit twee 
dakvlakken als een doorgaande ligger te laten functioneren. In een aantal gevallen moet de plaat in 
verband met de lokale stabiliteit gesteund worden door een frame. Dit frame is aan de buitenkant van de 
plaat niet zichtbaar. Alle verbindingen van het mornentvaste frame worden gelast. 

Figuur 12: rnornentvaste verbinding 

In de platen zijn sparingen aangebracht om de hoofdleidingen erdoor te kunnen laten gaan. 

Figuur 13: principe hoekoplossing rnomentvaste verbinding 
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8.2.5 Principe aansluiting onderregel 1 momentvaste verbinding 

In deze verbinding komen een groot aantal staven bijeen op de wandstaaf van de momentvaste 
verbinding. Voor de aansluiting van de vele staven wordt een schetsplaat in de wandstaaf opgenomen. 
De wandstaaf van de momentvaste verbinding is daarbij een kwartslag gedraaid waardoor meer ruimte 
voor de verbindingen ontstaat. De schetsplaat gaat door de wandstaaf. 

De montageverbindingen zijn symmetrisch opgezet. De onderregel wordt als een frame op de bouwplaats 
gebracht en met een boutverbinding aan de momentvaste verbinding gekoppeld. De diagonalen worden 
ook met een boutverbinding aan de schetsplaat gemonteerd. 

Figuur 14: principe aansluiting bovenregel / momentvaste verbinding 

afstudeerproject snowcenter 72 



technische universiteit eindhoven /faculteit bouwkunde /capaciteitsgroep constructief ontwerpen 

8.2.6 Principe aansluiting bovenregel / wandstaven 

De wandstaven en de diagonalen zijn de enige onderdelen in deze hoofdligger die geen onderdeel 
uitmaken van een frame. 

Aan de liggers worden schetsplaten bevestigd, waarop de diagonalen en de wandstaven aansluiten. De 
wandstaven en diagonalen worden met een boutverbinding aan de schetsplaat bevestigd. Aan de 
wandstaven wordt een T-stuk bevestigd. Aan beide zijden van dit T-stuk wordt een schetsplaat 
aangebracht om een symmetrische verbinding te  krijgen. 

Figuur 15: principe aansluiting bovenregel 1 wandstaven 
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8.2.7 Principe aansluiting secundaire ligger / momentvaste verbinding 

In dit detail staat de aansluiting van de secundaire ligger op de momentvaste verbinding centraal. De 
secundaire liggers komen onder een hoek aan op de momentvaste verbinding. Om een goede en nette 
aansluiting met de secundaire ligger t e  maken wordt een console aan de wandstaaf van de momentvaste 
verbinding bevestigd. Daarnaast is meer ruimte beschikbaar voor de montage. De boven- en onderregel 
van de secundaire ligger worden met bouten aan deze console bevestigd. 

Figuur 16: aansluiting bovenregel secundaire ligger op momentvaste verbinding 

Figuur 17: aansluiting onderregel secundaire ligger op momentvaste verbinding 
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Bij het ontwerpen van de verbindingen is als uitgangspunt aangehouden de systeemlijnen van de 
profielen door een punt t e  laten gaan. De console wordt symmetrisch aan de wandstaaf bevestigd. De 
secundaire ligger sluit onder een hoek aan op deze console. Het gevolg is een excentrische aansluiting, 
zie figuur 18. 

Figuur 18: detail verbinding 

Als gevolg van de excentriciteit wordt de wandstaaf op torsie belast. Voor de toetsing van de wandstaaf 
is in het rekenmodel een torsiemoment op de wandstaaf ingevoerd. De resultaten zijn getoetst met de 
ruimtelijke spanningsvergelijking en blijven daarbij binnen de toegestane grens. 

Een alternatief om de excentriciteit te ondervangen eri toch een nette verbinding over te houden is de 
toepassing van ronde profielen. De secundaire liggers sluiten dan nog steeds aan op de console, maar 
worden nu centrisch aangesloten. 

l 

Figuur 19:  alternatieve oplossing 
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8.2.8 Aansluiting hoofdligger / wand 

Ter plaatse van de wand moeten lengteveranderingen van de hoofdligger als gevolg van variaties in de 
temperatuur opgevangen worden. Om dit te realiseren wordt de ligger glijdend opgelegd. 

Figuur 20:  aansluiting hoofdligger 1 wand 

De ligger draagt verticale belasting en horizontale belasting ( in het vlak evenwijdig aan de wand) af aan 
de wand. De verticale belasting kan zowel positief als negatief zijn. Om te voorkomen dat de ligger op 
kan waaien wordt deze verankerd aan de wand. 

Figuur 21 : detail oplegging Figuur 22:  detail oplegging 

Om de verplaatsing mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van teflon blokken onder de wandstaaf en 
aan de zijkant ter plaatse van de aansluiting met de horizontale profielen. 

Bij het ontwerp van dit detail is ook rekening gehouden met de uitvoering. In de horizontale delen is een 
stelmogelijkheid opgenomen om ervoor t e  zorgen dat de aansluiting met de zijwanden gemaakt kan 
worden. 
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8.2.5 Aansluiting op toren 

Bij de aansluiting van de hoofdligger op de toren worden grote krachten overgebracht. Alvorens op deze 
aansluiting in te gaan wordt eerst de constructieve opzet en de invulling van de toren bekeken. De toren 
is opgebouwd uit drie kernen, een centraal en twee op de hoekpunten. Deze kernen worden met vloeren 
en vakwerken samengesteld t o t  een constructief samenwerkend geheel. 

De technische installaties zijn verplaatst van de begane grond naar het vloerniveau tussen het ondervlak 

en bovenvlak van de hoofdligger. De lengte van de luchtkanalen wordt op deze manier aanzienlijk 
verkort. Ook de benodigde sparingen in de vloervelden kunnen op deze manier achterwege blijven. 

Figuur 23: constructieve opzet toren 

Om uniformiteit na te streven is de aansluiting van de hoofdligger met de toren op een zelfde manier 
opgezet als de verbinding van de hoofdligger met de wand. Omdat de verbinding momentvast wordt 
uitgevoerd moet met grote aansluitkrachten rekening gehouden worden. 

Figuur 24: aansluiting hoofdligger / toren 
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De liggers uit het boven- en ondervlak dragen hun krachten af op vloervelden in de toren. De liggers 
worden met behulp van verticale schetsplaten aan de vloer verankerd. De vloer kan de krachten 
vervolgens verdelen over de verschillende onderdelen in de toren. Voor de verticale en zijwaartse 
belasting afdracht zijn 'voetplaten' toegepast. De 'voetplaten' zijn aan de toren verankerd. De 
wandstaven en de regels van de rnornentvaste verbinding dragen op deze wijze hun krachten af aan de 
toren. 

Figuur 25 :  detail oplegging 

De verbindingen van de rnornentvaste aansluiting zijn gezien de grootte van de over te brengen krachten 
in het werk gelast. 

Om de oplegging van de hoofdligger op de toren te  accentueren worden de kernen in de hoekpunten van 
de toren in schoon beton uitgevoerd. Onderstaande figuur geeft een indruk van de aansluiting van de 
hoofdligger met de toren. 

Figuur 26:  impressie hoofdligger 
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Uitvoering 

Gezien de grootte (van onderdelen) van het gebouw is van belang om in een vroeg stadium rekening te 
houden met hoe de onderdelen op de bouwplaats komen en gemonteerd worden. Ondanks het feit dat 
het onderwerp nu pas wordt aangehaald, is tijdens het ontwerpen van de hoofdligger en secundaire 
ligger er wel rekening mee gehouden. In d i t  hoofdstuk wordt in grote lijnen het bouwproces in een 
beeldverhaal weergegeven. 

Stap 7 :  uitgraven en fundering 

Figuur 1 :  fundering 

Het gebouw wordt op palen gefundeerd. De inheidiepte en de afmetingen van de palen dienen nader 
bepaald te worden. Op de palen worden de funderingsbalken aangebracht, dit  kunnen prefab 
funderingsbalken zijn. Op deze balken wordt vervolgens de begane grondvloer opgelegd. Ter plaatse van 
de zwaarder belaste delen (zie ook hoofdstuk fundering) worden poeren gestort. 

Stap 2: opzetten stabiliteitelementen 

Figuur 2: begane grondvloer en opbouw kernen 

Voordat begonnen wordt met het opbouwen van de constructie van de sneeuwvloer en de 
dakconstructie worden eerst de stabiliteitelementen opgebouwd, de toren en de twee kernen op de 
hoeken van het gebouw. De klirnwand (onderdeel van een stabiliteitelement) wordt gelijktijdig met het 
opbouwen van de kernen meegenomen. 
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Stap 3: sneeu wvloer opbouwen 

Figuur 3: opbouw sneeuwvloer 

De constructie van de sneeuwvloer is opgebouwd uit kolommen met vakwerkliggers. In de gevel worden 
deze liggers opgevangen door een randligger. Op de liggers is tevens een voorziening opgenomen om de 
vloerplaten te  verankeren. 

Stap 4: opzetten stabiliteitelementen voor dakconstructie 

Figuur 4: begin opbouw dakconstructie 

De kanaalplaatvloer wordt op de liggers van de sneeuwvloer geplaatst, waarna begonnen kan worden 
met de montage van de dakconstructie. Voor het creëren van een vast punt voor de dakconstructie 
worden eerst de secundaire liggers aan de toren gemonteerd. De overige liggers kunnen tijdens de 
montage hieraan steun ontlenen. 
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Stap 5: hoofdligger in delen aan toren bevestigen 

Figuur 5: begin montage hoofdligger 

In deze fase wordt de hoofdligger opgebouwd. Gezien het gewicht en de lengte van de hoofdligger is er 
voor gekozen om de hoofdligger in delen te monteren. Hierbij wordt vanuit de toren naar de hoek 
toegewerkt. De hoofdligger moet gedurende de montage ondersteund worden. 

In onderstaande beelden worden een aantal opeenvolgende stappen weergegeven. Het eerste deel is 
reeds aan de toren bevestigd. Om de hoofdligger enigszins te steunen wordt na de montage van het 
eerste deel de secundaire liggers geplaatst. Vervolgens wordt weer een deel van de hoofdligger aan het 
eerste deel van de hoofdligger geplaatst. 

Figuur 6: deel opbouw hoofdligger 

Stap 6: constructie eerste hoofdligger 

Figuur 7: eerste hoofdligger gereed 

Het eerste deel, met daarin een van de twee hoofdliggers, van de dakconstructie is gemonteerd. Het 
tweede deel, met daarin de tweede hoofdligger, wordt op een gelijke wijze opgebouwd. 
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Stap 7: tweede hoofdligger en overige constructie 

Figuur 8: de dakconstructie 

De laatste onderdelen van de primaire constructie worden aangebracht. De constructie is daarmee 
volledig en kan begonnen worden met de voorbereiding voor het wind- en waterdicht maken van het 
gebouw. 

Stap 8: wind- en waterdicht 

Figuur 9: wind- en waterdicht 

De laatste fase staat in het teken van het wind- en waterdicht maken van het gebouw. Als het gebouw 
wind- en waterdicht is kan worden begonnen met de afwerking. 
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10 Conclusie 

Het afstudeerproject behandelt het ontwerp van een snowcenter, waarin een grote kolomvrije piste 
wordt gerealiseerd. De doelstelling is het ontwerpen van een gebouw waarbij niet alleen naar het 
constructieve aspect, maar ook naar het geheel van de disciplines binnen het bouwproces is gekeken. 

Het ontwerp van het gebouw is bepaald door het verloop van de afdaling. Om op de piste het overzicht 
t e  behouden wordt één startpunt centraal in het gebouw geplaatst. Vanaf het startpunt zijn twee 
afdalingen mogelijk. De afdaling is in twee delen aangelegd om zowel de beginnende als de gevorderde 
skiër de nodige uitdaging te bieden. Om het startpunt van de afdaling in het ontwerp te  accentueren is 
deze als een 'toren' doorgezet. Het verloop van de afdaling is in het ontwerp tot  uitdrukking gebracht 
door de dakvlakken onderling te laten verspringen. Deze verspringing wordt tevens benut om daglicht op 
de piste t e  krijgen. 

Ondanks de vrije vorm van het ontwerp is toch een overzichtelijke constructieve structuur gerealiseerd. 
Centraal in het gebouw staat de toren vanwaar hoofdliggers naar de hoeken van het gebouw gaan. De 
secundaire liggers overspannen van de gevel naar de hoofdligger of de toren. Om de hoofdligger te 
optimaliseren wordt gebruik gemaakt van de inklemming aan de toren en de steun van de secundaire 
liggers. De secundaire liggers uit twee dakvlakken functioneren als een doorgaande ligger. Door de 
inklemming en de steun van de secundaire liggers wordt de doorbuiging to t  20% gereduceerd ten 
opzichte van de oorspronkelijke doorbuiging. Een bijkomend voordeel is de gelijke verdeling van de 
belasting over de gevelkolommen. 

Het onderzoek heeft veel inzicht gegeven in het constructieve gedrag van de hoofdligger. Het effect van 
de optimalisatie overtrof in positieve zin de verwachting. Het is mogelijk gebleken op creatieve en 
efficiënte wijze een grote overspanning te realiseren en de piste kolomvrij uit te voeren. 

Terugkijkend op het project kan gesteld worden dat een bijzonder gebouw is ontworpen met een 
originele draagconstructie. De combinatie van het dynamische karakter van het skiën en het 
indrukwekkende karakter van de draagconstructie hebben geresulteerd in een uitdagend gebouw. 

De integrale aanpak van het ontwerpproces heeft geleid to t  een imposant gebouw, dat een aanwinst is 
voor de indoor snowsport in Nederland. 
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1 Vooronderzoek sneeuwcentra in Nederland 

1 .l Inleiding 

Het afstudeerproject staat in het teken van het ontwerpen van een sneeuwcentrum in Nederland. Een 
sneeuwcentrum is een relatief nieuw type gebouw, waarmee een nieuwe trend is gezet, namelijk het 
hele jaar door skiën op echte sneeuw. Om een beeld te krijgen van een sneeuwcentrum, zijn in dit  
vooronderzoek vier bestaande sneeuwcentra in Nederland bekeken. In figuur 1 is een overzicht gegeven 
waar de sneeuwcentra zich in Nederland bevinden. 

1 Spaarnwoude 
2 Zoetermeer 
3 Rucphen 
4 Westerhoven 

Figuur l : overzicht sneeuwcentra in Nederland 

De vier sneeuwcentra zullen in de volgende hoofdstukken nader bekeken worden. Bij elk sneeuwcentrum 
is gekeken naar de situatie, het gebouw, de afdaling en de constructie. Het vooronderzoek wordt 
afgesloten met een samenvatting. 
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1.2 Snowplanet 

Het eerste sneeuwcentrum dat in dit vooronderzoek bekeken wordt, is Snowplanet in Spaarnwoude 
(Velsen-zuid). Bij aanvang van het afstudeerproject is dit  de laatst geopende en langste indoor 
sneeuwbaan in Europa (oktober 1999). Het sneeuwcentrum ligt in een recreatiegebied waar naast skiën 

Figuur 2: impressie exterieur Snowplanet 

Op figuur 2 is zichtbaar dat naast een indoor sneeuwbaan ook gebruik gemaakt kan worden van een 
buitenbaan. Binnen zijn er twee verschillende hellingen, een beginnershelling en een hoofdhelling. Het 
hoogste punt van de beginnershelling is te bereiken met een lopende band. Naast de hoofdhelling zijn 
een tweetal schotelliften geplaatst die de skiërs naar het hoogste punt brengen. De hoofdhelling meet 
een lengte van 180 meter. De beginnershelling is 70 meter lang. 

Naast de benodigde faciliteiten voor het skiën (kleedruimte, berging e.d.) zijn in het gebouw een tweetal 
cafés en drie zalen opgenomen. Vanuit het café is het mogelijk om op de piste t e  kijken (figuur 3) .  

Figuur 3: interieur Snowplanet Figuur 4: Snowplanet in aanbouw 

De helling is gemaakt van een berg van afvalmateriaal. De helling wordt als ondergrond voor de 
sneeuwvloer gebruikt. De draagconstructie van het gebouw wordt gevormd door een lineaire 
aaneenschakeling van stalen vakwerkspanten op kolommen. De kolommen staan 5 meter hart op hart. 

De temperatuur van de sneeuw wordt op B s n =  - 4 O C  gehouden. Het dakpakket bestaat uit stalen 
sandwichplaten, gevuld met PUR-schuim, met een Rc = 5,O m2K/W. 
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1.3 Snowworld Zoetermeer 

Het tweede sneeuwcentrum dat bekeken wordt is Snowworld in Zoetermeer. Dit centrum bevindt zich in 
het natuurgebied 'Buytenpark'. Naast het skiën zijn in dit  gebied ook mogelijkheden voor onder andere 
inline-skating, mountainbiking, indoor karting, klim- en kanoactiviteiten. 

Naast de benodigde ruimten voor het skiën zijn ook de ruimten aanwezig als een café met uitzicht op de 
piste (figuur 5), twee restaurants, vier zalen, enkele winkels, een medisch adviesbureau en een 
fitnessruimte met sauna aanwezig. 

Figuur 5: uitzicht vanuit café op de piste 

Het sneeuwcentrum heeft twee pistes en één kinderpiste. Voor de twee pistes zijn vier sleepliften 
aanwezig die de skiërs naar het hoogste punt brengen. De kinderpiste heeft een eigen lift. De pistes 
hebben een lengte van 150 meter en een breedte van 20 meter. 

De helling is kunstmatig aangelegd en dient als drager voor de sneeuwvloer. De draagconstructie van het 
gebouw wordt gevormd door een lineaire aaneenschakeling van stalen spanten. 
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1.4 Skidome Nicky Broos 

Het volgende sneeuwcentrum is Skidome Nicky Broos in Rucphen (figuur 6 ) .  Het centrum ligt in een 
recreatiegebied, waar naast skiën ook mogelijkheden zijn om te  tennissen, karten, zwemmen of 
paardrijden. 

Figuur 6: Skidome 

In het gebouw is naast een skipiste ook een café en een restaurant aanwezig. Daarnaast is nog een zaal 
met een capaciteit van 350 personen aanwezig. 

In het centrum zijn twee hellingen aanwezig, een beginners- en een hoofdhelling. De lengte van de 
hoofdhelling bedraagt 160 meter waarin een hoogteverschil van 22 meter wordt overbrugd. Het hoogste 
punt is t e  bereiken met een schotellift of een lopende band. De beginnershelling is t e  bereiken met een 
l o ~ e n d e  band. 

Figuur 7: interieur Skidome 

De helling is kunstmatig aangelegd en dient ook als ondergrond voor de sneeuwvloer. De 
draagconstructie van het gebouw kent een lineaire opzet en bestaat uit boogvormige stalen spanten, die 
het mogelijk maken om de piste kolomvrij t e  houden. 
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1.5 Montana Snowcenter 

Het laatste sneeuwcentrum dat in dit vooronderzoek bekeken wordt, is Montana Snowcenter in 
Westerhoven (bij Valkenswaard). Dit centrum ligt bij recreatiepark 'de Kempervennen' van Center Parcs. 

Het grootste deel van het gebouw is gereserveerd voor de activiteit skiën. In het overige deel is ruimte 
gereserveerd voor een winkel, een café, een restaurant en een zaal met een capaciteit van 500 
personen. 

Het sneeuwcentrum heeft twee verschillende hellingen, een beginners- en een hoofdhelling. De 
beginnershelling heeft een lengte van 100 meter en is 20 meter breed. De hoofdhelling meet een lengte 
van 140 meter en een breedte van 30 meter. Het hoogteverschil dat overbrugd wordt bedraagt 20 
meter. Beide hellingen worden gescheiden door een constructie. Het hoogste punt van de hoofdhelling is 
t e  bereiken met een lopende band langs de constructie of een schotellift langs de gevel. Voor het 
bereiken van het hoogste punt van de beginnershelling is een lopende band langs de gevel geplaatst. 

Figuur 8: impressie vanaf laagste punt Figuur 9: impressie vanaf hoogste punt 

De helling is kunstmatig aangelegd en dient als ondergrond voor de sneeuwvloer. De draagconstructie 
van het gebouw is lineair opgezet en de stalen vakwerkspanten houden beide pistes kolomvrij. 
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1.6 Samenvatting 

De afmetingen van de diverse banen zijn in de tabel hieronder weergegeven. 

Tabel 1 : overzicht afmetingen sneeuwcentra 

Snowplanet 
Snowworld 

Skidome 

Snowcenter 

Alle sneeuwcentra zijn in een recreatiegebied gevestigd. De sneeuwcentra hebben behalve de nodige 
ruimte voor het skiën ook ruimten voor ontspanning (café 1 restaurant l winkel). 

De sneeuwcentra beschikken in alle gevallen over een beginnershelling en een hoofdhelling om zowel de 
beginnende als de gevorderde skiër de mogelijkheid te bieden om de techniek te verbeteren. De lengte 
van de hellingen schommelt tussen de 140 en 180 meter. De hellingen zijn aangelegd op een berg zand 
of afvalmateriaal. 

Helling 

[- l  

18% 

Als constructiemateriaal is in alle gevallen gekozen voor staal. In alle gevallen is gekozen voor een 
lineaire opzet van de draagconstructie. De pistes zijn kolomvrij gehouden. 
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2 Bouwfysisch vooronderzoek 

2.1 Inleiding 

Uit het vooronderzoek naar bestaande sneeuwcentra komt naar voren dat de binnentemperatuur lager is 
dan bij de meeste andere gebouwen. Voor de binnentemperatuur in een sneeuwcentrum zijn echter geen 
richtlijnen vastgesteld. In dit hoofdstuk wordt geprobeerd vast te stellen van welke temperaturen en 
vochtigheden uitgegaan kan worden. 

Het feit dat het hele jaar door de gemiddelde binnentemperatuur lager is dan de buitentemperatuur heeft 
ook gevolgen voor het warmtetransport. Met name met de opbouw van de schil moet hiermee rekening 
gehouden worden. Voor de bepaling van de opbouw is zowel de situatie in als buiten het gebouw van 
belang. In dit  hoofdstuk is dan ook een overzicht opgenomen van welke buitentemperaturen en relatieve 
vochtigheden gedurende het jaar kan worden uitgegaan. 

2.2 Omstandigheden buiten 

Gedurende het hele jaar moet het mogelijk zijn om te skiën. Bij de behandeling van de aspecten warmte 

en vocht zal het gebouw onder verschillende omstandigheden (temperatuur en relatieve vochtigheid) 
getoetst worden. Voor de toetsing zijn een viertal data opgenomen, t e  weten 1 januari (winter), 1 april 
(lente), 1 juli (zomer) en 1 oktober (herfst). In onderstaande tabel zijn de maandgemiddelden van de 
temperatuur en relatieve vochtigheid opgenomen over het jaar 1999. 

Tabel 1 : maandgemiddelden 1999 
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2.3 Omstandigheden binnen 

2.3.1 Inleiding 

De eisen die aan het binnenklimaat gesteld worden zijn niet alleen afhankelijk van de activiteiten die er 
plaats vinden, maar tevens van het behoud van de sneeuwkwaliteit en de sneeuwproductie. Gedurende 
de openingstijden moet de sneeuw voldoende kwaliteit behouden. Daarnaast dient het mogelijk te zijn 
om binnen sneeuw te produceren met behulp van sneeuwkanonnen. Om richtlijnen op te  kunnen stellen 
voor het binnenklimaat is gekeken naar de eigenschappen van sneeuw. 

2.3.2 Sneeuw 

Sneeuw is een verzameling van zeer kleine bevroren waterkristallen [I]. Daarbij kan onderscheid 
gemaakt worden tussen kunstmatige en 'echte' sneeuw. Het verschil is terug te vinden in de 
totstandkoming van sneeuw en de eigenschappen. Het natuurlijke proces van sneeuw is hieronder 
weergegeven. 

. " +  

vorming druppels =. , . . + druppels zwaar genoeg 
e "* *. .- 1 

s ' .  * neerslag 

verdamping 4 
voldoende lage temperatuur 

sneeuw 

Figuur 1 : natuurlijk proces sneeuw 

Door verdamping van water aan het wateroppervlak ontstaat waterdamp. De waterdamp gaat zich 
vormen to t  druppels. Wanneer de druppels zwaar genoeg zijn zullen deze vallen in de vorm van neerslag. 
Wanneer daarbij de temperatuur voldoende laag (combinatie temperatuur 1 vochtigheid) is ontstaat 
neerslag in de vorm van sneeuw. Door temperatuurtoename in de lucht of door een hoger 
oppervlaktetemperatuur smelt de sneeuw, waardoor de verdamping weer kan plaatsvinden en het hele 
proces weer op gang komt. 

. % 

-::+*::* druppels zwaar genoeg vorming druppels 
* e  s . . ..:.r ,;:' + neerslag 

. . 

voldoende lage temperatuur 

Figuur 2: proces met behulp van sneeuwkanon 

De totstandkoming van sneeuw met behulp van een sneeuwkanon gaat iets anders. In dit proces wordt 
water vanuit een reservoir gepompt. Met behulp van een speciaal mondstuk wordt het water in botsing 
gebracht met lucht onder hoge druk. Deze druk zorgt voor verneveling van het water en drijft het de 
atmosfeer in. In de atmosfeer vormen zich dan druppels, die als ze voldoende zwaar zijn in de vorm van 
neerslag naar beneden komen. De temperatuur dient hierbij voldoende laag te zijn, zodat de druppels de 
kans krijgen om te bevriezen voordat ze de grond raken. 
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Wanneer de temperatuur t e  hoog is, komt de waterdruppel in vloeibare toestand op de bodem aan, met 
als gevolg dat deze vastvriest aan het oppervlak, waardoor een ijzig sneeuwoppervlak ontstaat. De 
temperatuur mag daarentegen ook niet te laag zijn; er vindt dan geen verbinding plaats tussen de 
sneeuwmoleculen als gevolg van het ontbreken van water. Voor het verkrijgen van een goede kwaliteit 
zijn geen strikte richtlijnen. Uit ervaring blijkt dat de kwaliteit van de sneeuw bij een binnentemperatuur 
tussen de -4O en -6O en een relatieve vochtigheid van 60 1 70% de kwaliteit van de sneeuw goed blijft. 

De benodigde temperatuur en relatieve vochtigheid in de hal voor de productie van sneeuw is afhankelijk 
van het type sneeuwkanon dat wordt toegepast. Op de markt zijn sneeuwkanonnen verkrijgbaar die 
sneeuw produceren bij een maximale temperatuur van -2,g°C en een relatieve vochtigheid van 100%. 

Een ander verschil tussen echte en kunstsneeuw is terug te vinden in de eigenschappen. De echte 
sneeuw heeft een dichtheid van 100 kg/m3. De kunstsneeuw daarentegen heeft een dichtheid variërend 
tussen 300-450 kg/m3. Dit is afhankelijk van de sneeuwtemperatuur en de hoeveelheid aanwezige water 
in de sneeuw. Is de temperatuur dicht bij O°C, dan zal de sneeuw meer water bezitten, waardoor deze 
zwaarder is. Het produceren van sneeuw bij lagere temperaturen levert over het algemeen drogere 
sneeuw op (en lichter). 

De emissiefactor van sneeuw bedraagt onder ideale omstandigheden (volledig glad oppervlak) E = 0,97. 
Tijdens metingen is voor de emissiefactor een waarde van E = 0,95 gevonden. Deze waarde zal in het 
verdere verslag aangehouden worden. 

2.3.3 Conclusie 

Tijdens het gebruik van het sneeuwcentrum zijn een drietal verschillende situaties t e  onderscheiden. 
1. de situatie tijdens openingstijden, 
2. de situatie tijdens productie van sneeuw, 
3. de situatie wanneer het centrum gesloten is. 

Voor het behoud van de sneeuwkwaliteit en voor de productie van de sneeuw is zowel de 
binnentemperatuur als de relatieve vochtigheid van belang. Voor behoud van de sneeuwkwaliteit is een 
binnentemperatuur tussen de -4OC en -6OC nodig. De relatieve luchtvochtigheid bedraagt dan 60 1 70%. 
Tijdens de productie van sneeuw zal de relatieve vochtigheid stijgen. De benodigde temperatuur is 
afhankelijk van het gekozen type sneeuwkanon. De situatie gedurende de sluitingstijden zal gelijk 
gehouden worden aan de situatie gedurende de openingstijden. 

Voor het binnenklimaat worden temperaturen tussen -4 en -6OC en relatieve vochtigheden tussen de 
60% en 100% aangehouden. 
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2.4 Kans op schimmels? 

Uit metingen, verricht in een bestaand sneeuwcentrum, is gebleken dat de relatieve en absolute 
vochtigheid erg hoog was ( > 8 0 % ) .  Daarnaast waren de plafondplaten enigszins vervuild. In d i t  
hoofdstuk wordt bekeken of de schimmels oorzaak kunnen zijn van deze vervuiling. 

Wat zijn schimmels? 

Schimmels zijn micro-organismen die tot  het plantenrijk gerekend worden í21. De groei van de meeste 
schimmelculturen begint bij een schimmelspore, een éénsporige reproductieve eenheid, of bij een 
levensvatbaar deel van een oudere schimmelplant. Schimmelsporen zijn normaalgesproken in grote 
hoeveelheden in de lucht aanwezig en kunnen op het oppervlak van bouwconstructies terechtkomen. 

Wil er schimmelvorming optreden dan dient gedurende een langere periode gunstige condities voor 
schimmels t e  zijn. Voor het wel dan niet optreden van schimmelvorming zijn een aantal factoren van 
belang: 
- aanwezigheid van voldoende en bruikbare voedingsstoffen op en in de ondergrond 
- gunstige omgevingscondities: 

- aanwezigheid besmettingsbron, 
- voldoende aanvoer van zuurstof, 
- comfortabele temperatuur, 
- zuurgraad, 
- beschikbaarheid van voldoende en bereikbaar water. 

Figuur 3: effect van temperatuur en wateractiviteit op de groeisnelheid [2] 

In de figuur is het effect van temperatuur en wateractiviteit op de groeisnelheid van verschillende 
soorten schimmels weergegeven. Uit de figuur blijkt dat bij een binnentemperatuur van enkele graden 
onder het vriespunt de kans op schimmelgroei nihil is. De kans dat de vervuiling veroorzaakt wordt door 
schimmels is nihil. De vervuiling kan het gevolg zijn oppervlaktecondensatie. Bij de bepaling van de 
keuze voor de dakplaten zal de oppervlaktecondensatie nader bekeken worden. 
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3 Vooronderzoek locatie 

3.1 Inleiding 

Voordat een keuze wordt gemaakt is eerst gekeken waar de huidige sneeuwcentra zich in Nederland 
bevinden. Het nieuwe sneeuwcentrum wordt geplaatst in een deel van Nederland waar nog geen 
sneeuwcentrum aanwezig is. 

Figuur 1 : overzicht bestaande sneeuwcentra 

Uit onderstaand overzicht volgt dat de huidige sneeuwcentra zich in het zuiden en westen van het land 
bevinden. In dit  geval zal voor een locatie in het oosten van het land gekozen worden en wel voor 
Haaksbergen. Haaksbergen is een zelfstandige gemeente ten zuiden van de steden Hengelo en 
Enschede. 

Figuur 2: gemeente Haaksbergen 

Een goede plaats in de gemeente voor een sneeuwcentrum is het recreatiegebied. In het zuidelijke deel 
van de gemeente bevindt zich een groot recreatiegebied, aangegeven in bovenstaand figuur. In dit 
gebied zal uitgekeken worden naar een geschikte locatie voor het sneeuwcentrum. 
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3.2 Locatie 

In het recreatiegebied zijn diverse sportvelden, een subtropisch zwembad, een atletiekaccommodatie, 
een golfbaan, tennisbanen, twee campings en een hotel aanwezig. Alle accommodaties in het 
recreatiegebied zijn t e  bereiken via een zijweg van de provinciale weg N1 8 (Enschede-Doetinchem). 

I 

locatie 1 

locatie 2 

sportveld 

Figuur 3: recreatiegebied 

Binnen dit recreatiegebied zijn twee locaties die voldoende ruimte bieden voor een sneeuwcentrum. De 
twee locaties zijn in bovenstaand figuur aangegeven met de nummers 1 en 2. 

Locatie I 

De eerste locatie is langs de provinciale weg N18. Het sneeuwcentrum bevindt zich op een markant 
punt, namelijk bij binnenkomst van de gemeente. De locatie is zowel met de fiets, auto als openbaar 
vervoer goed te bereiken. Het terrein kan betreden worden vanaf de provinciale weg of via de 
Scholtenhagenweg. De oppervlakte van de locatie bedraagt 631 0 0  m'. 

Locatie 2 

De tweede locatie bevindt naast de golfbaan aan de Scholtenhagenweg. De locatie is goed bereikbaar 
met auto en fiets. De bereikbaarheid met openbaar vervoer is slechter; de eerste halte bevindt zich op 
ongeveer een kilometer van de locatie. Het oppervlak daarentegen is groter, namelijk 78300 m2. 
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Keuze locatie 

Op beide locaties zal de helling kunstmatig gecreëerd moeten worden. Het sneeuwcentrum zal op locatie 
1 gerealiseerd worden. Het gebouw bevindt zich op een markant punt en kan dienen als reclameobject. 
Daarnaast is de bereikbaarheid per openbaar vervoer beter. In onderstaand figuur is een gedetailleerder 
overzicht van de locatie en de afmetingen van de locatie weergegeven. 

Figuur 4: afmetingen locatie 
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3.3 Grondgegevens locatie 

Van de gekozen locatie zijn geen grondgegevens bekend. Om een indicatie van de bodemgesteldheid t e  
krijgen is gekeken naar de naastliggende locatie, het hotel. Het hotel, aangegeven in onderstaand figuur, 
is begin 1999 verbouwd en op deze plaats zijn zes sonderingen uitgevoerd. Voordat de sonderingen aan 
bod komen is gekeken waar het sneeuwcentrum zich bevindt ten opzichte van het hotel. 

Figuur 5: positie hotel ten opzichte van het sneeuwcentrum 

In onderstaande situatietekening van het hotel zijn de punten aangegeven waar de sonderingen gemaakt 
zijn. 

,............-----------------.-.--.----... 
i 

Figuur 6: situatietekening hotel 

Sneeuw 
centrum 

Sondering met boring 
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Sondering 7 

Ccnuswrcrs tand. q- :clrrpn2-Wa$---c 

- .. 

--- 
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- 

Sondering 4 
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Sondering 5 
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De bodem is over het algemeen vrij zandig, waarbij op verschillende diepten in beperkte mate lagen van 
grind, leem en klei kunnen voorkomen. 

Naast de zes sonderingen is een handboring gemaakt waarbij op 1 ,25 meter minus maaiveld grondwater 
is aangetroffen. 
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Keuze dakplaat 

4.1 Inleiding 

4.1 .l Algemeen 

De keuze voor een dakplaat is van belang in verband met de vraag of er gordingen nodig zijn voor de 
opvang van de dakplaten. Het verschil met de meeste gebouwen is dat de gemiddelde temperatuur in 
het sneeuwcentrum bijna het hele jaar door lager is dan de gemiddelde buitentemperatuur. Dit heeft 
gevolgen voor het warmtetransport, deze gaat van buiten naar binnen, en daarmee ook voor de opbouw 
van de thermische schil. 

Een ander aspect waar tijdens de keuze van de opbouw rekening mee gehouden moet worden is vocht. 
De dampspanning buiten het gebouw is een groot deel van het jaar veel groter dan binnen. Het 
damptransport gaat van plaatsen met een hoge dampspanning naar plaatsen met een lage 
dampspanning. 

4.1.2 Uitgangspunten 

Temperatuur en luchtvochtigheid 

Voor het opstellen van de warmtebalans en de bepaling van het wel dan niet optreden van inwendige 
condensatie is de temperatuur en luchtvochtigheid binnen en buiten het gebouw van belang. Gezien de 
eis dat het hele jaar geskied moet kunnen worden, wordt het (eventueel) optreden van condensatie in 
vier verschillende maanden bepaald. Voor de temperatuur en luchtvochtigheid buiten het gebouw kan 
worden uitgegaan van onderstaand tabel. 

Tabel 1 : maandgemiddelden 1999 

januari 

april 

juli 
oktober 

In de hal varieert de temperatuur tussen de -4OC en -6OC en de relatieve vochtigheid tussen de 60% 
en 90% (zie ook hoofdstuk 2 in de bijlage). Tijdens de toetsing van het optreden van de condensatie 
worden verschillende situaties bekeken. 

Opbouw 

€Igem;max 

L O C I  

1,7 
7,4 
16,4 

9,9 

Voordat een keuze met betrekking tot  een dakplaat gemaakt wordt, wordt eerst een vergelijking 
gemaakt van drie in opbouw verschillende dakplaten. Voor elke opbouw wordt uitgegaan van dezelfde 
materialen. 

R.v.gem 

[%l  
8 8 
82  
80 
84 

Voor de bepaling van het gemiddelde warmte- en vochttransport wordt uitgegaan van een stationair 
proces. Bij een stationair proces treden in de tijd geen veranderingen op. 
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4.1.3 Aspecten met betrekking tot keuze dakplaat 

De aspecten die bij de keuze van de dakplaat een rol spelen zijn de volgende: 
- oppervlaktecondensatie, 
- inwendige condensatie, 
- overspanning. 

Oppervlaktecondensatie 

In de inleiding wordt gesteld dat voor elke opbouw van dezelfde materialen wordt uitgegaan. Het 
optreden van oppervlaktecondensatie is afhankelijk van de emissiefactor, een materiaaleigenschap, van 
het oppervlak, maar onafhankelijk van de opbouw van de dakplaat. Aangezien voor elke opbouw 
hetzelfde materiaal wordt gebruikt, wordt dit  aspect dan ook afzonderlijk bekeken. 

In wendige condensatie 

Inwendige condensatie dient voorkomen te worden. De inwendige condensatie kan de constructie 
aantasten en de warmteweerstand van de thermische schil verlagen. Indien de constructie nat blijft, bij 
temperaturen onder het vriespunt, is er kans op vorstschade. 

De bepaling van de inwendige condensatie, of deze wel  of niet in de constructie optreedt, gebeurt met 
behulp van de Glaser-methode. Door te variëren in de opbouw van het dak is het mogelijk om de 
hoeveelheid inwendige condensatie t e  beïnvloeden. 

O verspanning 

Aan de hand van de maximale overspanning van de dakplaten wordt bepaald of er gordingen nodig zijn 
voor de opvang van de dakplaten tussen de secundaire liggers. De hart op hart afstand van de 
secundaire liggers is daarbij van belang. Gezien de grootte van het gebouw wordt voor de secundaire 
liggers een hart op hart afstand groter dan 10 meter aangehouden. 

Voordat de vergelijking gemaakt wordt, zal eerst het aspect oppervlaktecondensatie bekeken worden. 
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4.1.4 Oppervla ktecondensatie 

Oppervlaktecondensatie vindt plaats op vlakken waarvan de oppervlaktetemperatuur kleiner is dan het 
dauwpuntstemperatuur van de omringende lucht. Oppervlaktecondensatie is niet gewenst omdat het 
materiaal (en l of constructie) kan aantasten en 1 of vervuilen. 

Het bepalen van het optreden van oppervlaktecondensatie wordt gedaan aan de hand van een 
warmtebalans van het dakoppervlak. Andere aspecten die, naast de binnentemperatuur en vochtigheid, 
van invloed zijn op de warmtebalans is de aanwezigheid van personen en l of verlichting. De 
warmtebalans is in onderstaand schema weergegeven. 

8 e  = buitentemperatuur ['Cl 
0 = binnentemperatuur [ OC] 
8s.e = oppervlaktetemp. buiten LOC1 

= oppervlaktetemp. binnen [OC] 

Figuur 1 : warmtebalans dak 

Voor de evenwichtssituatie geldt: Cq = O  

q qr:personen qr,verl icht ing -i q c v  - qr;sneeuw = O 

waarin q = warmtestroom ten gevolge van geleiding 
qr,perconen = warrntestroom ten gevolge van straling personen 
qr.vetlichting = warmtestroom ten gevolge van straling verlichting 

q c v  = warmtestroom ten gevolge van convectie (vrije) 
qr.sneeuw = warmtestroom ten gevolge van straling sneeuw 

Geleiding 

De warmtestroom ten gevolge van de geleiding kan als volgt bepaald worden: 

- - 1 
q -X (es,e - e s , ,  

R e  

waarin Re = warmteweerstand constructie 
8s.e = temperatuur oppervlak buiten 
BS.~ = temperatuur oppervlak binnen 
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Personen 

De warmtestroom ten gevolge van de straling van personen is afhankelijk van het aantal personen in de 
ruimte en de activiteit die deze personen verrichten. Er zijn een drietal verschillende situaties te 
onderscheiden. Voor de bepaling van de oppervlaktetemperatuur is er van uitgegaan dat alle straling naar 
het plafond gaat. 

Tabel 2: warmtestroom ten gevolge van straling van personen 

situatie 1 
situatie 2 
situatie 3 

Verlichting 

De warmtestroom ten gevolge van de verlichting is afhankelijk van het rendement van de gekozen 
verlichting en van de gewenste verlichtingssterkte. De aanbevolen lichtsterkte voor sportgebouwen ligt 
tussen de waarden 250 en 500 lux. 

q 
[w/m21 

0.00 
6.55 
3.50 

Tabel 3: rendement diverse lampen 

activiteit 

[W1 

300-500 
300-500 
300-500 

bezoekers 

[-l 
O 
O 

500 

spiegellamp 

kleine gloeilamp 

grote gloeilamp 
TL- en gasontladingsbuizen 

natriumlamp 

Uitgaande van een verlichtingssterkte van 500 lux en de toepassing van TL-buizen levert d i t  een 
warmtestroom van q , , ~  = 5,00 W/m2. 

lichtopbrengst 
[Im/W] 

12 
14 

15-20 
70- 105 

150 

Straling 

activiteit 

[W1 

120-205 
120-205 
120-205 

De warmtestroom ten gevolge van de stralingsuitwisselingen tussen twee evenwijdige oppervlakken is 
als volgt te bepalen: 

q7 = h ,x (0  ,,,, -e,,,) 
waarin hl = warmte-overdrachtscoëfficiënt voor straling 

hr = ~ x o x 4 x ~ i  [W/m2Kl 

skiërs 

[-l 
O 

400 
1 O 

waarin E = E1 XE2 

E, + E 2  -E, X E *  

waarin EI = 0,95 (ernissiefactor sneeuw) 
~2 = 0,50 (aanname emissiefactor dak) 

o = 5,67 x 10~' W/m2K4 (constante van Stefan-Boltzrnann) 
1 

T m  = - X ( T , ; ~ ~  + T,,,) [KI 
2 

Als gemiddelde temperatuur is allereerst de binnenluchttemperatuur aangenomen. De verschillen met de 
oppervlaktetemperaturen zijn gering. 

€kcsn = 0 (aanname) 
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Convectie 

De warmtestroom als gevolg van convectie is als volgt te bepalen: 

q c v  = h," x (8, - e,,,) 
waarin hcv = warmte-overdrachtscoëfficiënt voor convectie 

h o  = h - h, 
1 

waarin h = - 
RI 

waarin RI = 0,13 m2KIW (specifieke 
volgens NEN 1068, art. 4.5.2) 

warmte-overgangsweerstand 

De vergelijking Cq = O kan nu als volgt geschreven worden: 
1 

- X ( O ~ , ~  - O,;,) + qr.pers + qr.ver i  - hr X (e,,,,. -e,;, + h,, x (e, - e,,,) = 0 
R, 

De oppervlaktetemperatuur kan nu als volgt bepaald worden: 

Naast de bepaling van de oppervlaktetemperatuur wordt ook de absolute vochtigheid van het oppervlak 
bepaald. Deze kan als volgt berekend worden: 

R.V., = - ~ 1 0 0 %  
Psat,, 

waarin p"., = absolute vochtigheid van de binnenlucht 

psat.~ = max. dampspanning (verzadigingsdampdruk) van het oppervlak 

De hoeveelheid oppervlaktecondensatie kan als volgt bepaald worden: 

g=Px(p i  -PC) 

waarin B = afhankelijk van de luchtbeweging rond het condensatievlak 
0,3 x 1 O-7 s lm (voor binnen) 

p = dampspanning binnen 
ps = verzadigingsspanning 

Met  behulp van het programma Excel is een warmtebalans opgesteld, waarin geexperimenteerd kan 
worden met verschillende binnentemperaturen, relatieve vochtigheden en verschillende emissiefactoren. 

Op de volgende pagina's worden een aantal verschillende situaties weergegeven. Na deze pagina's volgt 
een conclusie met betrekking tot  de oppervlaktecondensatie. 
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Situatie I 

binnentemperatuur 81 = -4,O O C  

relatieve vochtigheid r.v. = 6 0  % 
emissiefactor plafond E = 0 , 5 0  

Januari 

April 

Juli 

Oktober 

Tabel 4: situatie 1 

Juli 

Oktober 
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Buiten 

e. 
IOC] 
1 7  
1 7  
1  7  
1 7  
1  7  
1 7  
7 4  
7 4  
7  4  
7 4  
7 4  
7 4  
1 6 4  
1 6 4  
l 6 4  
1 6 4  
1 6 4  
1 6 4  
9 9  
9  9  
9  9 
9  9  
9  9  

9 9  

7  4  
7  4  
l 6  4  
16 4  
16 4  
l 6 4  
1 6 4  
16 4  
9 9  
9 9 
9  9  
9 9 
9  9  
9 9 

R V  

looi 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
82 
82 
82 
82 
82 
82 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
84 
84 
84 
84 
84 
84 

Geleiding 
R 

lm KIWI 

5 0 0  
5 0 0  
5  0 0  
5 0 0  
5  00  
5 0 0  
5 0 0  
5 0 0  
5  00  
5 0 0  
5 0 0  
5 0 0  
5 0 0  
5 0 0  
5 0 0  
5 0 0  
5 0 0  
5 0 0  
5  0 0  
5  00  
5  00  
5  00  
5  00  
5 0 0  

82 
82 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
84 
84 
84 
84 
84 
84 

e,. 
l oc ]  
1 6  
1 6  
1  6  
1 6  
1  6  
1 6  
7 3  
7 3  
7  3  
7 3  
7 3  
7 3  
1 6 2  
1 6 2  
1 6 2  
l 6 2  
1 6 2  
1 6 2  
9  7  
9  7  
9  7  
9  7  
9  7  
9 7  

-4 0  
4  0  
- 4  0  
4  0  

4 0  
-4  0  
- 4 0  
-4 0  
- 4 0  
4  0  
4  0  

-4 0  
- 4 0  
4  0 

Verlichting 

q F q, 

IWIm'l 

0 0 0  
0 0 0  
0  00  
5 0 0  
5  00  
5 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0  00  
5 0 0  
5 0 0  
5 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
5 0 0  
5 0 0  
5 0 0  
0 0 0  
O  00 
0  00  
5  00  
5  00  
5 0 0  

q 
IW m  l 

1 1 1  
1 0 8  
1  06 
1 0 7  
1  04 
1 0 2  
2 2 3  
2 2 1  
2  18 
2 1 9  
2 1 7  
2 1 4  
4 0 1  
3 9 8  
3 9 5  
3 9 7  
3 9 4  
3 9 1  
2  73 
2  70 
2  67 
2  69 
2  66 
2 6 3  

Convectie 
h 

IW m  KI 

2285 
2 2 8 5  
22 85 
2 2 8 5  
22 85 
2 2 8 5  
2 2 8 5  
2 2 8 5  
22 85 
2 2 8 5  
2 2 8 5  
2 2 8 5  
2 2 8 5  
2 2 8 5  
2 2 8 5  
2 2 8 5  
2 2 8 5  
2 2 8 5  
22 85 
22 85 
22 85 
22 85 
22 85 
2 2 8 5  

9 
IWlm ! 

1 0 2  
4 1 9  
6  96  
5 5 5  
8  73 
1 1 4 9  
2 0 4  
5 2 2  
7  98 
6 5 8  
9 7 5  
1 2 5 2  
3 6 6  
6 8 4  
9 6 0  
8 1 9  
1 1 3 7  
1 4 1 4  
2  49 
5  67 
8  43 
7  03  
10 20 
1 2 9 7  

Straling 
h 

IW m  KI 

2 1 5  
2 1 5  
2  15 
2 1 5  
2  15 
2 1 5  
2 1 5  
2 1 5  
2  15 
2 1 5  
2 1 5  
2 1 5  
2 1 5  
2 1 5  
2 1 5  
2 1 5  
2 1 5  
2 1 5  
2  15 
2  15 
2  15 
2  15 
2  15 
2 1 5  

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

Personen 

q ,, ,,,, 
IW m  1 
0 0 0  
3 5 0  
6  55 
0 0 0  
3  50 
6 5 5  
0 0 0  
3 5 0  
6  55 
0 0 0  
3 5 0  
6 5 5  
0 0 0  
3 5 0  
6 5 5  
0 0 0  
3 5 0  
6 5 5  
0  00  
3  50  
6  55 
0  00  
3  50 
6 5 5  

Controle 

q .d 

1W m l 

0 0 0  
0 0 0  
0  00  
0 0 0  
0  00 
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0  00 
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0  00  
0  00  
0  00  
0  00 
0  00 
0 0 0  

E,, 

1 
0 5 0  
0 5 0  
0  50  
0 5 0  
0  50 
0 5 0  
0 5 0  
0 5 0  
0  50  
0 5 0  
0 5 0  
0 5 0  
0 5 0  
0 5 0  
0 5 0  
0 5 0  
0 5 0  
0 5 0  
0  50 
0  50 
0  50  
0  50 
0  50 
0 5 0  

262 
262 
262 
262 
262 
262 
262 
262 
262 
262 
262 
262 
262 
262 

E, ... 
I I 

0 9 5  
0 9 5  
0  95 
0 9 5  
0  95 
0 9 5  
0 9 5  
0 9 5  
0  95 
0 9 5  
0 9 5  
0 9 5  
0 9 5  
0 9 5  
0 9 5  
0 9 5  
0 9 5  
0 9 5  
0  95 
0  95 
0  95 
0  95 
0  95 
0 9 5  

3  6  
-3 5  
-3 8  
-3 7  
-3.6 
3  6  
3  5  
3  4  

- 3 9  
-3 8  
-3 6 
3  7  
3  6  
3 4  

0 

IWlm'K-I 

5 6 7 E 0 8  
5 6 7 E 0 8  
5  67E 08 
5 6 7 E 0 8  
5  67E 08 
5 6 7 E 0 8  
5 6 7 E 0 8  
5 6 7 E 0 8  
5  67E 08 
5 6 7 E 0 8  
5 6 7 E 0 8  
5 6 7 E 0 8  
5 6 7 E 0 8  
5 6 7 E 0 8  
5 6 7 E 0 8  
5 6 7 E 0 8  
5 6 7 E 0 8  
5 6 7 E 0 8  
5  67E 08 
5  67E O8 
5  67E 08 
5  67E 08 
5  67E 08 
5 6 7 E 0 8  

58 
57 
59 
58 
58 
58 
58 
57 
59 
59 
58 
58 
58 
57 

q n =  

IWlm l 
0 1 0  
0 3 9  
0  65 
0 5 2  
0  82  
1 0 8  
0 1 9  
0 4 9  
0  75 
0 6 2  
0 9 2  
1 1 8  
0 3 4  
0 6 4  
0 9 0  
0 7 7  
1 0 7  
l 3 3  
0  23 
0  53 
0  79 
0  66  
0  96  
1 2 2  

453 
458 
443 
449 
453 
451 
456 
461 
441 
447 
451 
449 
454 
459 

geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
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- 

Situatie 2 

binnentemperatuur 0, = -4,O O C  

relatieve vochtigheid r.v. = 9 0  % 
emissiefactor plafond E = 0,90 

Oktober 

Tabel 5: situatie 2 

Juli 

Oktober 

afstudeerproject snowcenter 27 

1 6 4  
9 9  
9 9  
9 9 
9 9 
9 9 
9 9 

7 4 
7 4 
16 4 
16 4 
1 6 4  
16 4 
1 6 4  
1 6 4  
9 9 
9 9 
9 9 
9 9 
9 9 
9 9 

80 
84 
84 
84 
84 
84 
84 

82 
82 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
84 
84 
84 
84 
84 
84 

5 0 0  
5 0 0  
5.00 
5.00 
5 00  
5 00  
5 00  

4 0 
-4.0 
-4  0 
-4 0 
- 4 0  
4 0  
4 0  

- 4 0  
4 0 
-4 0 
-4  0 
4 0 

4 0 
-4 0 

1 6 2  
9 7  
9 7  
9 7 
9 7 
9 7 
9 7 

90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 

3 9 2  
2 7 3  
2 7 0  
2 68  
2 69  
2 66 
2 64  

394 
394 
394 
394 
394 
394 
394 
394 
394 
394 
394 
394 
394 
394 

2 2 8 5  
2285 
2285 
22 85 
22 85 
22 85 
22 85 

-3 6 
3 5 

-3 8 
-3 7 
- 3 6  
-3 7 
-3 5 
3 4  

-3  9 
-3 8 
-3 7 
3 7 
3 6 
3 5 

- 1 3 2 7  
- 2 3 4  
5 3 2  
7 92 

-6 60  
-9 58 
12 17 

87 
86 
89 
88 
87 
87 
87 
86 
89 
88 
87 
88 
87 
86 

3 7 9  
3 7 9  
3.79 
3 79 
3 79 
3 79 
3.79 

452 
457 
443 
448 
452 
450 
455 
459 
441 
446 
450 
448 
453 
458 

0 9 0  
0 9 0  
0 9 0  
0.90 
0.90 
0 90 
0 90  

geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 

0 9 5  
0 9 5  
0 9 5  
0 95 
0 95 
0 9 5  
0 95 

567E-08 
567E-08 
5 6 7 E ~ 0 8  
5 67E~08 
5 67E-08 
5.67E-08 
5 67E 08 

2 2 0  
- 0 3 9  
- 0 8 8  
-1 31 
-1 09 
-1 59 
-2 02 

5 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
5 00  
5 00  
5 00  

6 5 5  
0 0 0  
3 5 0  
6 55 
0 00  
3 50 
6 55 

0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 00 
0 0 0  
0 00 



technische universiteit eindhoven /faculteit bouwkunde /capaciteitsgroep constructief ontwerpen 

Situatie 3 

binnentemperatuur 0, = -6,O O C  

relatieve vochtigheid r.v. = 6 0  % 
emissiefactor plafond E = 0 ,90  

Oktober 

Tabel 6: situatie 3 

Juli 

Oktober 

afstudeerproject snowcenter 2 8 

16 4 
9 9 
9 9 
9 9 
9 9 
9 9 
9 9  

7 4 
7 4 
16 4 
1 6 4  
1 6 4  
16 4 
16 4 
16 4 
9 9 
9 9 
9 9 
9 9  
9 9 
9 9 

80 
84 
84 
84 
84 
84 
84 

82 
82 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
84 
84 
84 
84 
84 
84 

5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 0 0  

-6 O 
6 0 
-6 O 
-6 0 
-6 0 
-6 O 
-6 O 
6 O 
-6 0 
-G O 
-6 O 
-6.0 
-6.0 
6 0 

16 2 
9 7 
9 7 
9 7 
9 7 
9 7 
9.7 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

4 3 1  
3 12 
3 09 
3 07 
3 08 
3 06 
3 0 3  

221 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
221 

22 85 
22 85 
22 85 
22 85 
22 85 
22 85 
2285 

-5 6 
5 5 

5 8 
5 7 
5 6 

-5.6 
-5 5 
-5 4 
5 9 
5 8 
5 6 

-5 7 
-5 6 
5 5 

-13 65 
-2.69 
-5 68 
-8 28 
-6 95 
-9 95 

-1255 

58 
57 
59 
58 
58 
58 
58 
57 
59 
59 
58 
58 
58 
57 

3 71 
3 71 
3 71 
3 71 
3 71 
3 71 
3 7 1  

382 
386 
374 
378 
382 
380 
384 
388 
372 
377 
380 
378 
383 
386 

0.90 
0 90 
0 90 
0 90 
0 90 
0 90 
0 9 0  

geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 

geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 

0 9 5  
0.95 
0 95 
0 95 
0 95 
0.95 
0 9 5  

5 67E~08 
5 67E-08 
5 67E-08 
5.67E-08 
5.67E-08 
5 67E-08 
567E-08 

-2 22 
-0 44 
-0 92 
-1 34 
-1 13 
1 61 

- 2 0 4  

5 00 
0 00 
0 00 
0 00 
5 00 
5 00 
5 0 0  

6 55 
0 00 
3 50 
6 55 
0 00 
3 50 
6 5 5  

0 0 0  
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 0 0  
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Situatie 4 

binnentemperatuur 8, = -6,O O C  
relatieve vochtigheid r.v. = 9 0  % 
emissiefactor plafond E = 0,50 

Tabel 7: situatie 4 

I 

Januari 

April 

Juli 

Oktober 

Conclusie 

Januari 

Apr11 

Juli 

Oktober 

Onder stationaire omstandigheden zal in geen enkele situatie oppervlaktecondensatie optreden. De keuze 
voor een dakplaat kan gemaakt worden, zonder rekening te houden met de emissiefactor van het 
dakoppervlak. 

Buiten 

e 
[°C) 
1  7  
1 7  
1 7  
1 7  
1  7  
1 7  
7 4  
7 4  
7 4  
7  4  
7 4  
7 4  
1 6 4  
1 6 4  
1 6 4  
1 6 4  
1 6 4  
1 6 4  
9  9  
9  9  
9  9  
9  9  
9 9  

. 9 9 , 8 4 .  

De keuze voor een dakplaat zal afhankelijk zijn van de overspanning en het optreden van inwendige 
condensatie. Deze aspecten worden in het volgende hoofdstuk, bij de bespreking van drie in opbouw 
verschillende dakconstructies, nader bekeken. 

R V  

l o a l  
88 
88 
88 
88 
88 
88 
82 
82 
82 
82 
82 
82 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
84 
84 
84 
84 
84 

Buiten 
8. 

['Cl 
1  7  
1.7 
1  7  
l 7  
l 7  
1  7  
7  4  
7  4  
7  4  
7  4  
7  4  
7  4  
1 6 4  
16 4  
16 4  
16.4 
16 4  
1 6 4  
9 9  
9  9  
9  9  
9  9  
9  9  
9  9  

afstudeerproject snowcenter 2 9 

Gelelding 
R 

lm K WI  

5  00  
5 0 0  
5 0 0  
5 0 0  
5  00  
5 0 0  
5 0 0  
5 0 0  
5 0 0  
5  00  
5 0 0  
5 0 0  
5 0 0  
5 0 0  
5 0 0  
5 0 0  
5 0 0  
5 0 0  
5  00  
5  00  
5  00  
5  00 
5 0 0  
5 0 0  , 

R V  

!%I 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
82 
82 
82 
82 
82 
82 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
84 
84 
84 
84 
84 
84 

Binnen 
e 

IOC 
-6 0  
6  0  
6  O  

-6 0  
-6 O  
6  0  

6  0  
6  0  
6 0  

-6 O  
6  0  
-6 0  
6 0  
-6 0  
-6 O  
-6 0  
6  0  
6 0  
6  0  
6  O  

-6 O  
-6 0  
6  0  
- 6 0  

8, , 
I O C ]  

1  6  
1 6  
1 6  
1 6  
1  6  
1 6  
7 2  
7 2  
7 2  
7  2  
7 2  
7 2  
1 6 2  
1 6 2  
1 6 2  
1 6 2  
1 6 2  
1 6 2  
9  7  
9  7  
9  7  
9  7  
9 7  

9 7  , 

Convectie 
h 

!W m'KI 

22 85 
2 2 8 5  
2 2 8 5  
2 2 8 5  
22 85 
2 2 8 5  
2 2 8 5  
2 2 8 5  
2 2 8 5  
22 85 
2 2 8 5  
2 2 8 5  
2 2 8 5  
2 2 8 5  
2 2 8 5  
2 2 8 5  
2 2 8 5  
2285 
22 85 
22 85 
22 85 
22 85 
2 2 8 5  
2 2 8 5 ,  

q 
IW m l 

1  51 
1 4 8  
1 4 5  
1 4 7  
1  44 
1 4 1  
2 6 3  
2 6 0  
2 5 8  
2 59 
2 5 6  
2 5 4  
4 4 0  
4 3 7  
4 3 5  
4 3 6  
4 3 3  
4 3 1  
3  12 
3  09  
3  07 
3  08 
3 0 5  
3 0 3  

q 
[W m l 

1  38 
4 5 6  
7 3 3  
5 9 2  
9  10 
1 1 8 7  
2 4 1  
5 5 9  
8 3 6  
6  95 
1 0 1 3  
1 2 9 0  
4 0 3  
7 2 1  
9 9 8  
8 5 7  
1175 
1 4 5 2  
2  86 
6  04  
8  81 
7  40 
1 0 5 8  
1 3 3 5 ,  

R V 

1%) 
90  
90 
30 
90 
90 
90 
9 0  
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
9 0  
90 
90 
90 
90 
90 
90 

Oppervlak 

O, 
!OCI 
-5 9  
5  8  
5  7  

-5 7  
-5 6  
5  5  
5  9  
5  8  
5  6  

-5 7  
-5 6  
-5 4  
5  8  
5  7  
5  6  

-5 6  
-5 5  
5 4  
5  9  
5  7  

5  6  
-5 7  
-5 5  
-5 4  

Straling 
h 

[W m KI 

2  10 
2 1 0  
2 1 0  
2 1 0  
2  10 
2 1 0  
2 1 0  
2 1 0  
2 1 0  
2  10 
2 1 0  
2 1 0  
2 1 0  
2 1 0  
2 1 0  
2 1 0  
2 1 0  
2 1 0  
2  10 
2  10 
2  10 
2 10 
2 1 0  
2 1 0  , 

P 
lpal 
332 
332 
332 
332 
332 
332 
332 
332 
332 
332 
332 
332 
332 
332 
332 
332 
332 
332 
332 
332 
332 
332 
332 
332 

Condens 
wel I geen 

condens 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 

R V., 

[ % l  
90 
88 
86 
88 
87 
86 
89 
88 
87 
88 
87 
86 
89 
88 
87 
87 
86 
85 
89 
88 
87 
88 
86 
86 

Controle 

q,,, 
IWIm l 
0  00 
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0  00 
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0  00  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0  00  
0  00  
0  00 
0  00 
0 0 0  
0 0 0  

Verlchting 

q - , " +  
!W m'l 

0  00  
0 0 0  
0 0 0  
5 0 0  
5  00  
5 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
5 00  
5 0 0  
5 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
5 0 0  
5 0 0  
5 0 0  
0  0 0  
0  00  
0  00  
5  00  
5 0 0  
5 0 0  , 

E , 
l ] 

0  50 
0 5 0  
0 5 0  
0 5 0  
0  50 
0 5 0  
0 5 0  
0 5 0  
0 5 0  
0  50 
0 5 0  
0 5 0  
0 5 0  
0 5 0  
0 5 0  
0 5 0  
0 5 0  
0 5 0  
0  50  
0  50 
0  50 
0  50  
0 5 0  
0 5 0  , 

p, 
[Pal 
371 
375 
379 
377 
381 
385 
372 
376 
380 
378 
383 
387 
374 
379 
383 
381 
385 
389 
373 
377 
381 
379 
384 
388 

p 
Isirn! 

Personen 

q ,,,, 
[W m I 

0  00 
3 5 0  
6 5 5  
0 0 0  
3  50 
6 5 5  
0 0 0  
3 5 0  
6 5 5  
0  00 
3 5 0  
6 5 5  
0 0 0  
3 5 0  
6 5 5  
0 0 0  
3 5 0  
6 5 5  
0  00  
3  50 
6  55 
0  00 
3 5 0  
6 5 5  

9 
Ikgllm'sil 

ES s- 

[ 1 
0  95 
0 9 5  
0 9 5  
0 9 5  
0  95 
0 9 5  
0 9 5  
0 9 5  
0 9 5  
0  95 
0 9 5  
0 9 5  
0 9 5  
0 9 5  
0 9 5  
0 9 5  
0 9 5  
0 9 5  
0  95 
0  95 
0  95 
0  95 
0 9 5  
0 9 5  

[W m K'I 

5  67E 08 
5 6 7 E 0 8  
5 6 7 E 0 8  
5 6 7 E 0 8  
5  67E 08 
5 6 7 E 0 8  
5 6 7 E 0 8  
5 6 7 E 0 8  
5 6 7 E 0 8  
5  67E 08 
5 6 7 E 0 8  
5 6 7 E 0 8  
5 6 7 E 0 8  
5 6 7 E 0 8  
5 6 7 E 0 8  
5 6 7 E 0 8  
5 6 7 E 0 8  
5 6 7 E 0 8  
5  67E 08 
5  67E 08 
5  67E 08 
5  67E 08 
5 6 7 E 0 8  

, 5 6 7 E 0 8 ,  

q 
IWIm l 

0  13 
0 4 2  
0 6 7  
0 5 4  
0  84  
1 0 9  
0 2 2  
0 5 1  
0 7 7  
0  64  
0 9 3  
1 1 9  
0 3 7  
0 6 6  
0 9 2  
0 7 9  
1 0 8  
1 3 4  
0  26 
0  56 
0  81 
0  68 
0 9 7  
1 2 3 ,  
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4.2 Vergelijking 

4.2.1 Inleiding 

Buiten de vergelijking die in deze bijlage is opgenomen, is ook geëxperimenteerd met de toepassing van 
verschillende materialen. Uit het vooronderzoek blijkt dat in deze situatie de minste problemen zijn t e  
verwachten met de opbouw; dampdicht plafond, isolatiemateriaal en dakbedekking. In deze vergelijking 
wordt de nadruk gelegd op de verschillen in de opbouw van de dakconstructie. Aan de hand van deze 
vergelijking zal de keuze voor een dakconstructie 1 dakplaat gemaakt worden. 

4.2.2 Traditionele opbouw 

De warmdakconstructie wordt als eerste bekeken. Hiervoor wordt uitgegaan van een 'traditionele 
opbouw', gebaseerd op onderstaand schema. 

Buiten 

dakbedekking 
isolatiemateriaal 
staalplaat 
draagconstructie 

Binnen 

Figuur 2: principe warmdak 

De stalen dakplaten worden op de draagconstructie bevestigd. Op de staalplaten wordt het 
isolatiemateriaal geplaatst, waar vervolgens de dakbedekking op bevestigd wordt. De overspanning die 
door de staalplaten gehaald wordt, is over het algemeen klein (2 a 3 meter). 

Voor de bepaling van het optreden van inwendige condensatie wordt uitgegaan van onderstaande tabel. 

Tabel 8: opbouw warmdak 

Dakopbouw 

1 Buiten 

2 Verzinkte bovenplaat 

3 Isolatiemateriaal (PUR) 
4 Verzinkte onderplaat 
5 Binnen 

afstudeerproject snowcenter 3 O 

CI 
1-1 

1 , O E + 4 2  

5 0  
1 E + 4 2  

R 
[rnL~/w1 

0,04 
0,OO 

4 . 7 6  

0,OO 
0 . 1 3  

4 . 9 3  

dikte 

[m l  

0 , 0 0 1  

O, 1 O 0  
0 , 0 1 5  

Pd 

Irnl 

0,OO 
7 , 5 E + 3 8  

5,OO 

1 , 5 E + 4 0  
0,OO 

1 .6E  +40 

h 

IWlmKI 

45,OO 

0 , 0 2 1  

45,OO 
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M e t  behulp van Excel is een programma opgezet die bepaald o f  er sprake is van inwendige condensatie. 

Omdat de skipiste he t  hele jaar in gebruik is, en er zich ook geen problemen mogen voortdoen gedurende 

da t  jaar, is het  optreden van inwendige condensatie op  vier data getoetst.  De resultaten worden in  

onderstaande tabellen weergegeven. 

Januari 

April 

Buitentemperatuur 
T1 Overgang 1-2 
T2 Overgang 2-3 
T3 Overgang 3-4 
T4 Overgang 4-5 

Binnentemperatuur 

Juli 

e 
IOC] 

1,7 
1,6 
1,6 
-3,7 
-3.9 
-4.0 

Buitentemperatuur 
T1 Overgang 1-2 
T2 Overgang 2-3 
T3 Overgang 3-4 
T4 Overgang 4-5 

Binnentem~eratuur 

Oktober 

R.V. 

[%I  
88 

60 

e 
IOC] 
7,4 
7,3 
7,3 
-3,3 
-3,7 
-4,O 

Buitentemperatuur 
T1 Overgang 1-2 
T2 Overgang 2-3 
T3 Overgang 3-4 
T4 Overgang 4-5 

Binnentemperatuur 

afstudeerproject snowcenter 3 1 

p *  
[N/m21 

606 
606 
590 
590 
262 
262 

R.V. 

[% j  
82 

60 

e 
I O C ]  

16,4 
16,2 
16,2 
-2,8 
-3,5 
-4.0 

Buitentemperatuur 
T1 Overgang 1-2 
T2 Overgang 2-3 
T3 Overgang 3-4 
T4 Overgang 4-5 

Binnentemperatuur 

p*  
iN/m21 

843 
843 
815 
815 
262 
262 

R.V. 

[% l  
80 

60 

ps 
iN/m21 

686 
686 
450 
443 

e 
[OC]  
9,9 
9,7 
9,7 
-3,2 
-3,6 
-4.0 

ja / nee 

nee 
nee 

ja 
nee 

hoev ikg/mL1 

ps 
iN/m2] 

1021 
1021 
463 
448 

P *  2 
íN/m 1 
1490 
1490 
1432 
1432 
262 
262 

p *  
iN/m21 

1023 
1023 
986 
986 
262 
262 

R.V. 

[ % l  
84 

60 

sec 

O 
O 

4E-47 
O 

maand 

O 
O 

5E-41 
O 

ja / nee 

nee 
nee 

ja 
nee 

ps 
[ N / ~ ~ I  

1844 
1844 
484 
457 

ps 
i ~ / m ~ l  

1209 
1209 
469 
451 

hoev ikg/m21 

ja / nee 

nee 
nee 

ja 
nee 

ja / nee 

nee 
nee 

ja 
nee 

sec 

O 
O 

9E-47 
O 

maand 

O 
O 

1 E-40 
O 

hoev [kg/mLl 

hoev ~ k g l m ~ l  

sec 

O 
O 

ZE-46 
O 

sec 

O 
O 

1 E-46 
O 

maand 

O 
O 

3E-40 
O 

maand 

O 
O 

ZE-40 
O 
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4.2.3 Scanex da ksysteem 

Het Scanex daksysteem is een zelfdragend systeem bestaande uit prefab elementen, waarmee 
overspanningen tot  20 meter haalbaar zijn. In onderstaande figuur is het principe van een standaard 
prefab element weergegeven. 

13 
.- 2-P:"m !I - , 0 

\ SQNX ST-Pi v ' W E  S:-PL j 

S~fIr,_17.9/~~31DD..S~Pi 
?&VZ. &wem -r' nn rrn rem w. deenxciisculie $i) h- rca <innltg:wh iIzluldilxnb+~ 19) 

Figuur 3: principe Scanex daksysteem 

De overspanning wordt gemaakt door de twee stalen C-profielen aan het einde van de plaat. Tussen 
deze profielen wordt een plafondsysteem bevestigd, bijvoorbeeld staalplaten, met een overspanning van 
bijna 2400 mm. Op deze platen wordt het isolatiemateriaal geplaatst. Tussen de C-profielen en boven 
het isolatiemateriaal worden stalen profielen geplaatst, waarover vervolgens de dakbedekking wordt 
gelegd. 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de opbouw van het dak en de verschillende 
eigenschappen van de materialen. 

Tabel 9: opbouw Scanex daksysteem 

Dakopbouw 
1 Buiten 
2 Verzinkte bovenplaat 
3 Spouw 
4 Isolatiemateriaal 
5 Verzinkte onderplaat 
6 Binnen 
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Ook voor deze opbouw is met behulp van Excel is een programma opgezet die bepaald of er sprake is 
van inwendige condensatie. De resultaten worden in onderstaande tabellen weergegeven. 

Januari 

April 

Buitentemperatuur 
T1 Overgang 1-2 
T2 Overgang 2-3 
T3 Overgang 3-4 
T4 Overgang 4-5 
T5 Overgang 5-6 

Binnentemperatuur 

Juli 

0 

IOC] 

1,7 
1,6 
1,6 
1,4 

-3,9 
-3,9 
-4.0 

Buitentemperatuur 
T1 Overgang 1-2 
T2 Overgang 2-3 
T3 Overgang 3-4 
T4 Overgang 4-5 
T5 Overgang 5-6 

Binnentemperatuur 

Oktober 

R.V. 

[ % l  
88 

60 

e 
IOC] 

7,4 
7,3 
7,3 
6 3  
-3,7 
-3.7 
-4.0 

Buitentemperatuur 
T1 Overgang 1-2 
T2 Overgang 2-3 
T3 Overgang 3-4 
T4 Overgang 4-5 
T5 Overgang 5-6 

Binnentemperatuur 
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p *  
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606 
606 
590 
590 
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R.V. 

[%I 

82 
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e 
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16,4 
16,2 
16,2 
15,5 
-3,5 
-3,5 
-4.0 

Buitentemperatuur 
T1 Overgang 1-2 
T2 Overgang 2-3 
T3 Overgang 3-4 
T4 Overgang 4-5 
T5 Overgang 5-6 

Binnentemperatuur 

p, 
l ~ / r n ~ l  

686 
686 
677 
443 
443 

p"  
iN/m21 

843 
843 
815 
815 
815 
262 
262 

R.V. 

1 % ~  
80 

60 

e 
[ O C J  

9,9 
9,7 
9,7 
9,3 
-3,6 
-3,6 
-4,O 

ja / nee 

nee 
nee 
nee 

ja 
nee 

ps 
iN/m21 

1021 
1021 
995 
448 
448 

p *  
iN/m21 

1490 
1490 
1432 
1432 
1432 
262 
262 

R.V. 

[%I 

84 

60 
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ja / nee 
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nee 
nee 
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O 
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O 
O 
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ja 
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sec 

O 
O 
O 

1 E-46 
O 
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O 
O 
O 

1 E-40 
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nee 
nee 
nee 
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O 
O 
O 
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O 
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O 
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4.2.4 Sandwichpaneel 

Als derde dakopbouw wordt voor een zelfde type dakplaat die in de koel- en vriescellen wordt gebruikt. 
In onderstaande schets is de opbouw schematisch weergegeven. 

Buiten 

Binnen 

- staalplaat 
- isolatiemateriaal 
- staalplaat 
- constructie 

Figuur 4: principe sandwichpaneel 

Het betreft een sandwichpaneel, opgebouwd uit twee stalen platen met daartussen een isolatielaag. Dit 
paneel wordt als een prefab element aangevoerd en kan van binnenuit aan de draagconstructie bevestigd 
worden. De maximale overspanning van de platen is afhankelijk van de dikte van de isolatielaag en de 
vorm van de staalplaten, variërend tussen de 4 en 8 meter. 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de opbouw van het dak en de verschillende 
eigenschappen van de materialen. 

Tabel 10: opbouw sandwichpaneel 

Dako~bouw 
1 Buiten 
2 Verzinkte bovenplaat 
3 Isolatiemateriaal (PUR) 
4 Plafondplaat 
5 Binnen 
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In  Excel is voor de sandwichpaneel een programma gemaakt die bepaald o f  er inwendige condensatie 

optreedt.  De  resultaten zijn terug te  vinden in onderstaande tabellen. 

Januari 

April 

Buitentemperatuur 
T1 Overgang 1-2 
T2 Overgang 2-3 
T3 Overgang 3-4 
T4 Overgang 4-5 

Binnentemperatuur 

Juli 

e 
[ O C ]  

1,7 
1,6 
1,6 
-3,9 
-3,9 
-4.0 

Buitentemperatuur 
T1 Overgang 1-2 
T2 Overgang 2-3 
T3 Overgang 3-4 
T4 Overgang 4-5 

Binnentem~eratuur 

Oktober 

R.V. 

[%I 
88 

60 

e 
I O C ]  

7,4 
7,3 
7,3 
-3,7 
-3,7 
-4.0 

Buitentemperatuur 
T1 Overgang 1-2 
T2 Overgang 2-3 
T3 Overgang 3-4 
T4 Overgang 4-5 

Binnentem~eratuur 
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p"  
iN/m21 

606 
606 
590 
590 
262 
262 

R.V. 

[%I 
82 

60 

e 
[OC] 
16,4 
16,2 
16,2 
-3,5 
-3,5 
-4,O 

Buitentemperatuur 
T1 Overgang 1-2 
T2 Overgang 2-3 
T3 Overgang 3-4 
T4 Overgang 4-5 

Binnentem~eratuur 

p, 

iN/m21 

686 
686 
443 
443 

p *  
i ~ l m ~ l  

843 
843 
815 
81 5 
262 
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R.V. 
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80 

60 

8 

[OC] 
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4.3 Conclusie 

De hoeveelheid inwendige condensatie is in alle gevallen erg weinig. De voorkeur gaat echter uit naar 
een sandwichplaat. De sandwichplaat wordt, in tegenstelling tot de andere twee dakplaten, van 
binnenuit gemonteerd; de verbindingsmaterialen blijven binnen de thermische schil en grenzen alleen aan 
de binnenlucht. Bij de Scanex dakplaten grenst het C-profiel zowel aan de binnen- als buitenlucht. Dit 

aspect en de aansluiting tussen twee dakplaten kunnen een probleem vormen. 

Wanneer de overspanning eveneens in de vergelijking meegenomen wordt, valt de warmdakconstructie 
ook af. Met deze plaat zijn geringe overspanningen mogelijk waardoor er veel gordingen nodig zijn voor 
de opvang van de dakplaten. 

Met  de sandwichplaat is het mogelijk om 7 meter in een keer te overspannen. Voor de secundaire liggers 
wordt een hart op hart maat van minimaal 10 meter aangehouden. Met  andere woorden, voor de opvang 
van dakplaten zijn gordingen in de dakconstructie nodig. 

Op de volgende pagina is productinformatie opgenomen van het sandwichpaneel. Deze informatie komt 
uit de NBD nivo 3 met SfB codering (55)  x. 
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idem ,vcor vr:ssusr!lsr~ I~IL.~ :$Taar-- ~ 5 0  5 m 4.50 5 70 7.90 8." O .  70.80 
er; max..cndz:-. .. ï.1 iii;jordctk va? 3(11< Pa -. .. 
AR .. T.-T* 
Ai& plRfot?del<?menten kunwn b& !&  wordon met oen exira r(Poaral!ebst <yaTl P = i .@ kt4 vcrlge??:s Di?< 1355 
Mti enderol parametarn !teirtpetatuur. dr.$. 'wechanixhe hezslirig) dart drci hier uerrni.ld zljri. mx tcn  de cs>zrsl:iann:nyen ry,n!euw bepaald iucrmr. 
' De aangegever! teUhri!:&e gegeven:; zqn gsbaseerciop eer ourbritrPnpcratuur var .2UhC in de ~v i r t e -~ r .  ,;ar 25 C Sr de zornoi 
Eri tocpas5ir:g van ra::e!en rc geklir;atisw?&e rurrn!on (b koeìhiiizeo) xun9r.n dr: regelafstanc%n u.1 o r w  tec3r:isïke cege,iar:s toegepas? wcden. 
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5 Belastingsfactoren en belastingen 

5.1 Belastingsfactoren 

Bouwwerken zijn, afhankelijk van de mogelijke gevolgen van bezwijken, ingedeeld in veiligheidsklasse 1, 
2 of 3. Het sneeuwcentrum wordt gerekend to t  de categorie sportgebouwen. Voor sportgebouwen geldt 
veiligheidsklasse 3, met een referentieperiode van 5 0  jaar. 

De belastingsfactoren voor de uiterste grenstoestand en de bruikbaarheidsgrenstoestand zijn bepaald 
volgens NEN 6702, art. 5.2. 

Tabel 1 : belastingsfactoren 
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5.2 Belastingsgevallen 

5.2.1 Permanente belasting 

Tot dit  belastingsgeval wordt het eigen gewicht van de constructiedelen en het gewicht van de niet- 
dragende elementen, die permanent op het beschouwde constructie-onderdeel rusten gerekend. De 
grootte van de permanente belasting wordt bij het betreffende onderdeel bepaald. De belasting dient op 
onderstaande wijze op het betreffend onderdeel t e  zijn ingevoerd. 

Figuur 1 : invoer permanente belasting 

5.2.2 Veranderlijke belasting 

De veranderlijke belasting door personen, meubilair en aankleding is bepaald volgens NEN 6702, art. 8.2. 
De veranderlijke belasting dient op dezelfde manier te worden ingevoerd als de permanente belasting. 

Vloeren 

De in rekening te brengen verdeelde en geconcentreerde belasting voor sportgebouwen is volgens NEN 
6702, art. 8.2.2.1 .d: 
prep = 5,O kN/m2, y = 0,25 
Frep = 7,O kN 

Ontsluitingswegen van ruimten 

Onder ontsluitingswegen wordt verstaan buiten een verblijfsgebied gelegen verkeersruimten, zoals 
trappen, bordessen, gangen e.d. De in rekening te brengen belasting voor ontsluitingswegen in 
sportgebouwen is volgens NEN 6702, art. 8.2.3.2: 
pre, = 5,O kN/m2, y = 1,O 
Frep = 7,O kN 

Daken 

Voor daken moet de volgende belasting volgens NEN 6702, art. 8.2.5.2 in rekening zijn gebracht: 
O 5 a < 15' prep = 1 ,O kN/m2, y = O  
15O 5 a < 20° pre, = (4-0,2xa) kN/m2, y = O  

In het geval van het sneeuwcentrum is de dakhelling maximaal 20°. De belasting werkt op een variabele 
grootte van een aaneengesloten oppervlakte to t  een maximum van 10 m2. 
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5.2.3 Windbelasting 

De windbelasting is bepaald volgens NEN 6702, art. 8.6. De windbelasting werkt loodrecht op het door 
de wind getroffen oppervlak. De windbelasting dient op onderstaande manier ingevoerd te worden. De 
windbelasting is per onderdeel verschillend en zal dan ook bij het betreffende onderdeel nader bepaald 
worden. 

Figuur 2: invoer windbelasting 

De windbelasting moet als volgt zijn bepaald: 

pre0 = C d i m  X Cindex X C e q  X $1 X piu 

waarin Cdcm is een factor die de afmetingen van het gebouw in rekening brengt 
Cindex zijn windvormfactoren 
C e s  is een drukvereffeningsfactor = 1 

$1 is de vergrotingsfactor die de dynamische invloed van wind in de windrichting op het 
bouwwerk in rekening brengt = 1 

PW is de extreme waarde van de stuwdruk 

Bepaling CdJrn 

Bij de bepaling van deze factor volgens de norm wordt uitgegaan van een rechthoekig gebouw. Het 
sneeuwcentrum is echter niet rechthoekig van vorm, maar om de daadwerkelijke waarde van deze factor 
te bepalen zal er een onderzoek uitgevoerd moeten worden. In de ontwerpberekeningen voor C d i m  = 1 
aangehouden worden. 

Bepaling pn 

De grootte van de stuwdruk is afhankelijk van de plaats waar het gebouw staat en de hoogte van het 
gebouw. Het gebouw bevindt zich volgens NEN 6702 in windsnelheidsgebied III, onbebouwd. De hoogte 
van het gebouw is maximaal 65  meter. De waarde van de stuwdruk p, = 1,29 kN/m2 volgens NEN 
6702, art. 8.6.2. 

Omdat de waarde van de hoogte van het gebouw gemiddeld lager is dan de breedte van het gebouw 
moet de stuwdruk over de hoogte van het gebouw constant zijn aangenomen. 

Bepaling C,"deX 

Naast de individuele factoren voor de gevel en het dak dient er nog rekening gehouden te  worden met 
een onder- dan wel overdruk in het gebouw. Voor gesloten gebouwen geldt een factor Col = +l -  0,3. 
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- Gevel 
De vormfactoren voor de gevel kunnen bepaald worden met behulp van onderstaand figuur. 

wind 

Figuur 3: vorrnfactoren gevel 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de verschillende in t e  voeren factoren voor de 
bepaling van de windbelasting op de gevel. 

Tabel 2: windvormfactoren gevel 

- Dak 
Het gebouw heeft vier verschillende dakvlakken met ieder een eigen hellingshoek. In de ontwerp- 
berekening wordt voor C p e  = -0,7 aangehouden. 

1 , 1  
0, 5 
-0,5 
-1,l  
-0,l 
-0,7 

wind I gevel 

overige gevels 

De factoren die ingevoerd moeten worden voor de windbelasting: 
'overdruk': Cindex.1 = -0,7 + 0,3 = -0,4 (zuiging) 
onderdruk: Cindex.2 = -0,7 - 0,3 = -1 ,o (zuiging) 

Daarnaast bestaan er nog vormfactoren voor windwrijving. Deze wordt ingevoerd voor vlakken 
evenwijdig aan de windrichting en voor vlakken die een hoek maken kleiner dan 10' met de 
windrichting. De grootte van de factor is afhankelijk van de uitsteeksels op het oppervlak. In d i t  geval 
wordt een factor C t  = 0,04 aangehouden. 

overdruk 

'onderdruk' 

'overdruk' 

onderdruk 

'overdruk' 

onderdruk 
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C index .2  = C p e  - C p i  

C index .3  C p e  + CPN 
C i n d e x  4 = C p e  - C p i  

C index .5  = C p e  + C p i  

C index  G = C p e  - C p i  
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5.2.4 Sneeuwbelasting 

De sneeuwbelasting dient op de onderstaande wijze op het betreffende onderdeel in rekening te  worden 
gebracht. 

Figuur 4: invoer sneeuwbelasting 

De sneeuwbelasting op een dakoppervlak moet volgens NEN 6702, art. 8.7.2 zijn berekend met: 

prep C X psn,rep 

waarin C, = 0,80 
psn.rep = 0,70 kN/m2 
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6 Ontwerpberekening 

6.1 Secundaire ligger 

6.1 . l  Algemeen 

In het constructief ontwerp van de secundaire ligger worden op basis van ontwerpberekeningen 

varianten met elkaar vergeleken. Voor de secundaire ligger is in Excel een ontwerp rekenprogramma 
ontworpen waarin gevarieerd kan worden met de hoogte en de overspanning van de ligger. In deze 
bijlage zal het principe uiteen worden gezet waarop het rekenprogramma is gebaseerd. Dit wordt gedaan 
aan de hand van het uitwerken van één secundaire ligger. 

Schema 

De maximale overspanning van de secundaire ligger bedraagt 60 meter. Als schema voor de secundaire 
ligger wordt aangehouden: 

Figuur 1 : schema secundaire ligger 

De secundaire ligger is een prismatische ligger en zal als een vakwerk worden uitgevoerd. De h.o.h. 
maat van de secundaire liggers bedraagt 15 meter. De hoogte van het vakwerk bedraagt 4,5 meter. 

Doorsnedegrootheden 

De grootheden van de doorsnede zijn als volgt te bepalen. Bij de bepaling van de traagheidsmomenten 
wordt rekening gehouden met verlies aan stijfheid door de verkortingen van staven. 

z-as A = 2 x A e f g e n  

Figuur 2: doorsnede secundaire ligger 
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6.1.2 Belastingsgevallen 

Tabel 1 : belastingsgevallen 

In onderstaande tabel zijn de belastingsgevallen opgenomen waarin de ontwerpberekening rekening mee 

6.1.3 Belastingscom binaties 

q last 

- - 2,00 kNIm 

= 1.50 - 

= 3.00 - 

= 1,50 
= 3.00 - 

- - 1 1 ,O0 kNIm 

= 8,40 kNlm 

= 19.35 kNlm 

= -7,74 kN/m 

is gehouden. 

Tabel 2: belastingscombinaties 

Permanente belastinq 
eigen gewicht constructie 

stalen dakplaat 

isolatiemateriaal 

stalen dakplaat 

installaties 

totaal 

Sneeuwbelasting 

Windbelasting 
w1 overdruk 

w2 onderdruk 

De belastingscombinaties zijn samengesteld met behulp van NEN 6702 en bovenstaande 
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0.10 x 15,OO 
0,20 x 15.00 
0,lO x 15,OO 
0,20 x 15.00 

0,56 X 15.00 

1,29 x 1 ,O0 x -1,00 x 15,OO 

1.29 x 1 ,O0 x -0.40 x 15.00 

q-last 

= 25,80 kNlm 

= 1 9 , 1 3  kNim 

= -1.71 kNlm 
- 14.85 kNlm 

= 19.40 kNim 

= -8.35 kNlm 

= 3.26 kNIm 

- 1 1 ,O0 kNlm 

belastingsgevallen. 

U GT 

BGT 

Fundamentele combinaties 

bc. 1 1.20 x pb + 1.50 x sn 

bc. 2 1.20 x pb + 1.50 x w ,  

bc. 3 1.20 x pb + 1 50 x w2 

bc. 4 1.35 x pb 

lnc~dentele comb~nar~es 

bc. 5 1 .O0 x pb + 1 .O0 x sn 

bc. 6 1 .O0 x pb + 1 .O0 x w, 

bc. 7 1 .O0 x pb + 1 .O0 x w2 

Momentane combinat~es 

bc. 8 1 .O0 x pb 

1,20 x 11.00 + 1,50 x 8,40 
0,90 x 11.00 + 1.50 x -19.35 

0,90 x 1 1  ,O0 + 1.50 x -7.74 

1.35 x 11.00 

1 ,O0 x 1 1  ,O0 + 1.00 x 8.40 
1,00 x 11.00 + 1.00 x -19.35 

1.00 x 1 1,00 + 1.00 x -7.74 

1,00 x 11.00 
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- 

6.1.4 Ontwerpberekening boven- en onderregel 

Sterkte 

Voor de bepaling van de sterkte wordt uitgegaan van de belastingscombinatie eigen gewicht, 
permanente belasting en sneeuwbelasting. Het moment in de ligger wordt door de boven- en onderregel 
opgenomen. 

Figuur 3: schema ligger 

1 
Het moment in het midden van de ligger bedraagt: M,,, = - x q  x12 = 1 161 0 kNm 

8 

De afstand h tussen hart boven- en onderregel wordt aangenomen op 4,50 m. De staalsoort wordt 
aangenomen op S355. 

M 
De kracht in de bovenregel bedraagt: F = - = 2580 kN (druk) 

h 

Benodigde oppervlak: 
t 

A,,, = - = 7270  mm2 
o 

Kies voor profiel HEA 3 0 0  Aeigen = 11250 mm2 
Iy,eigen = 18263 X 1 O4 mm4 
Iz,eigen = 63  1 0  X 1 O4 mm4 

Doorsnedegrootheden: I, = 2 x l 8 2 6 3  x 1 o4 + 2 X 0,75 x l 1250 X (45200)2 ---- = 8 . 5 8 ~ 1  0" mm4 

I, = 2 x 6 3 1 0 x 1 0 4  =1,26x108 mm4 

Stijfheid 

In de NEN 6702 is de eis met betrekking tot  de doorbuiging in eindtoestand: Ueis 5 0,004 x I. In dit geval 
betekent dat de doorbuiging in de eindtoestand maximaal 240  m m  mag bedragen. 

De doorbuiging in de eindtoestand bedraagt: f = 
5xqx14 

= 1 8 1 m m  < 2 4 0 m m  Voldoet 
3 8 4 x E x I  
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Stabiliteit 

Normaalgesproken moet een op buiging belaste ligger op kip getoetst worden. Daarbij wordt in principe 
getoetst of de op druk belaste boven- of onderflens voldoet. De onderregel kan in dit geval als de 
onderflens beschouwd worden. De onderregel wordt in dit geval op knik gecontroleerd. De toetsing vindt 
plaats volgens NEN 6770, art. 12.1.1. De toetsing vindt plaats in de zwakke z-richting van het profiel. 

controle: Nc;s,d 5 1 
Oz;buc X N c , ~ , d  

waarin Nc,u,d = A X fy,d = 11250 X 355 X 10-3 = 3993 kN 

n2 XE, xl, X I O - ~  
waarin F ~ . E =  

i 2  
= 2669 kN 

toetsing: 2580 =1,30 > 1 
0,50x3993 

Voldoet niet, probeer HEA 500 

controle: Nc;s;d 5 1 
Oz,buc X Nc;u;d 

waarin N C , ~ , ~  = 19750 x 355 x 1 0 ~ 3  = 701 1 kN 

n2 x2, lx 1 o5 x 10367x 1 0 ~ x 1  
= 4385 kN waarin FLE = 

(7000)~ 

toetsing: 2580 =0,75 < 1 
0 . 4 9 ~ 7 0 1 1  

Voldoet 
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6.1.5 Ontwerpberekening diagonaal 

Sterkte 

In de ontwerpberekening wordt aangenomen dat de dwarskracht in de ligger door de diagonalen wordt 
opgenomen worden. De staalsoort wordt aangenomen op S355. 

1 
De maximale dwarskracht bedraagt: D,,, = x q x l  = 930 kN (kan zowel druk als trek zijn) 

8 

Benodigd oppervlak: 
F 

A,,, = -- = 2620 mm2 
(3 

Prof iel k 1 501 1 5015 A = 2890 mm2 
I = 1009x104  mm4 

Stabiliteit 

De diagonaal wordt op druk belast en zal getoetst worden volgens NEN 6770, art. 12.1 . l .  In dit geval is 
gekozen voor een vierkant kokerprofiel. De kniklengte is gelijk aan de lengte van de diagonaal. De lengte 
is bepaald met behulp van onderstaand figuur. 

i b 1 b 2  

Figuur 4: kniklengte diagonaal 

controle: Nc;s;d 5 1 
Oy;buc X Nc,u;d 

waarin Nciu,d = A X fy.d = 2890 x 355 x 10-3 = 1026 kN 

toetsing: 930 =1,89 > 1 Voldoet niet, probeer k2001200/6,3. 
0,48x 1026 

controle: Nc;s;d 2 1 

Oy,buc X Nc,u;d 

waarin NC,",d = 4860x 355 X 10-3 = 1725 kN 

?r2 ~ 2 . 1 ~  1 o5 x3033x 1 o4x1 o-3 = 935 kN waarin F,E = 
(5700)' 

toetsing: 930 = 0,77 
0,70 x l 725 

Voldoet 

afstudeerproject snowcenter 47 



technische universiteit eindhoven /faculteit bouwkunde /capaciteitsgroep constructief ontwerpen 

6.1.6 Ontwerpberekening Excel 

Figuur 5: on twerpbe reken ing  in Excel  
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6.2 Ontwerpberekening gording 

6.2.1 Algemeen 

Voor de opvang van de dakplaten zijn gordingen nodig. Het schema ziet er als volgt uit .  

\I/ 

1 1 5  meter 1 
1 1 

Figuur 6: schema gording 

6.2.2 Belastingsgevallen 

Tabel 3: belastingsgevallen 

6.2.3 Belastingscombinaties 

q-last 

= 0.30 kNlm 

= 0.70 - 

= 1,40 

= 0.70 
= 1.40 

= 4.50 kNlm 

= 3.92 kN1m 

= -9,03 kN1m 

= -3,61 kNlm 

Permanente belastina 
eigen gewicht constructie 

stalen dakplaat 

isolatiemateriaal 

stalen dakplaat 

installaties 

totaal 

Sneeuwbelastinq 

Windbelastinq 
w, overdruk 

W *  'onderdruk' 

Tabel 4: belastingscombinaties 

0,lO x 7,OO 

0.20 x 7.00 
0.10 x 7.00 
0,20 x 7.00 

0,56 X 7.00 

1,00 x 1.29 x -1,OO x 7,00 

1 .O0 x 1.29 x -0,40 x 7.00 
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q-last 

= 11,28 kNlm 

= -9,50 kNIm 

= -1,37 kNlm 

= 6,08 kN1m 

= 8.42 kNIrn 

= -4.53 kNlm 

= 0.89 kNlm 

= 4.50 kN1m 

1.20 x 4,50 + 1.50 x 3.92 
0.90 x 4,50 + 1.50 x 9 , 0 3  

0,90 x 4,50 + 1,50 x -3.61 

1,35 x 4,50 

1,00 x 4.50 + 1,00 x 3,92 

1,00 x 4,50 + 1 .O0 x -9,03 

1,00 X 4,50 + 1,00 x -3,61 

1,00 x 4,50 

U G T 

BGT 

Fundamentele comb~nat~es 

bc. 1 1.20 x pb + 1.50 x sn 

bc. 2 0,90 x pb + 1,50 x wi 

bc. 3 0.90 X pb + 1,50 x w2 

bc. 4 1.35 x pb 

lncldentele comb~nat~es 

bc. 5 1 ,O0 x pb + 1 ,O0 x sn 

bc. 6 1 ,O0 x pb + 1 ,O0 x w, 

bc. 7 1 ,O0 X pb + 1 ,O0 X w2 

Momentane combinaties 
bc 8 1 .O0 x pb 
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6.2.4 Ontwerpberekening 

Sterkte 

1 
Maximaal moment in de ligger: M,,, =-xqx12 = 317 kNm 

8 

- Staalsoort S235 

M 
sterkte: o = - l f,,, 

W 
M 

W,,, = - = 1349 x 1 o3 mm3 
o 

profiel: IPE450 Wy = 1 500x103 mm3 
Iy = 3,37x108 mm4 

Staalsoort S355 

M 
sterkte: o = - 5 f W v;d 

M 
W,,, = - = 893 x 1 o3 mm3 

o 

profiel: HEA400 Wy = 2310x103 mm3 
Iy = 4,51x108 mm4 

Stijfheid 

5 x q x l4 
stijfheid: f = - 

384xEI 

De toepassing van een hogere staalsoort heeft geen invloed op de stijfheid. De stijfheid is maatgevend 
voor de voorlopige bepaling van het profiel. In dit geval wordt gekozen voor een IPE 500. 
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Toetsing stabiliteit 

De ligger wordt op buiging belast. In deze situatie moet dan nog bekeken worden of aan de kipstabiliteit 
voldaan wordt. De toetsing gebeurt volgens NEN6770, art. 12.2. 

- I 1  
x Mv,u,d 

waarin My,u,d = Wy:e~ X o - 1 9 3 0 ~  1 0 3 x 2 3 5  = 4 5 3 x  1 0 6 N m m  

Imaxxhx>o =2,71 Wkip =$ hlel = X -------- 

b x t ,  E, 

waarin Imax = 15000 m m  

c = 1 , 6  
mkip = 0,13 (a-curve) 

toetsing: ---- 317 =5,38 > >  1 Voldoet niet 
0,13 x 453  

Om meer weerstand te bieden tegen het kippen van de ligger zal gekozen worden voor een profiel met 
bredere flenzen. In dit  geval wordt gekozen voor een HEA 600. 

controle: Mv:max:s:d a i 
O k i p  X My;u;d 

waarin My.".d = Wy,e~ X o = 4 7 9 0  x 1 O3 X 235 = 1 125 x 1 O6 Nmm 

Imax x h  fv.a 
mkip 3 h,,, = 6 X -------- X - = 1 ,84 

b x t ,  E, 

mkip = 0,26 (a-curve) 

toetsing: 317 =1,02 - 1 Voldoet 
0,27x1125 

Om ook aan de stabiliteit te voldoen is een relatief zwaar profiel nodig. Een alternatief is het toepassen 
van kipsteunen. De afweging die gemaakt wordt is: Wegen de extra kosten van het maken van deze 
steunen op tegen de winst in materiaal? 
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Structuur kanalen 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van een vereenvoudigde berekening de koellast van het gebouw 

bepaald. Met deze bepaling kan een schatting gemaakt worden van de benodigde ruimte voor de 
installatie en de afmetingen en verloop van de kanalen in het gebouw zelf. 

Temperatuur en relatieve vochtigheid 

In een eerder hoofdstuk is beschreven dat het mogelijk moet zijn om het hele jaar door te  skiën. Voor de 
bepaling van de koellast wordt uitgegaan van onderstaande (ongunstige) situatie. 

[ % l  
Buiten 

Binnen -10 

Sneeuwvloer -10 1 O0 

Tabel 1 : temperatuur en relatieve vochtigheid 

Om enigszins rekening te  houden met de invloeden van straling en accumulatie wordt voor de 
buitentemperatuur de stralingstemperatuur ingevoerd. Deze is als volgt bepaald: 

waarin = 16,4 O C  (gem. buitentemperatuur in juli, zie bijlage 2 blz. 7) 
a = 0,9 (donker oppervlak) 
he = 25 W/m2K 
q = 650  W/m2 (gemiddeld gebaseerd op onderstaand figuur) 

Verklaring tekens in figuur 

N = Noord 
O = Oost 
Z = Zuid 
W = West 
H = Horizontaal 
D = Diffuus 

De kleine letters gelden 's winters. 

4 43 8 10 12 14 16 18 ZO 

. . . . . . . . . ... .... r, zannetijd in uren 

Figuur 1 : stralingsintensiteit op horizontale en verticale vlakken als functie van de zonnetijd op een 
onbewolkte dag [8] 
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Oppervlak en inhoud 

De bepaling van de koellast is nauw verbonden met de afmetingen en de inhoud van het gebouw. Aan 
de hand van het voorlopig ontwerp zijn de volgende oppervlakken en de inhoud bepaald. 

Tabel 2: oppervlak 

Dak 

Gevel 

Vloer 

Glas 

Inhoud 

Oppervlak 

[m2] 

24869 
13441 
24750 
3136 

Tabel 3: inhoud gebouw 
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7.2 Koellast 

7.2.1 Algemeen 

Om een luchtbehandelingsinstallatie te dimensioneren is het nodig te berekenen hoeveel warmte moet 
worden afgevoerd. Met behulp van een sterk vereenvoudigde koellastberekening is een eerste schatting 
gemaakt van de koellast. 

De warmtehoeveelheid is op te splitsen in: 
- Externe warmtelast (Qe) 

- warmtetoetreding door transmissie: 
- gevel l dak (Qgeve~), 
- glas (Qgias), 
- vloer (Qvioer). 

- infiltratie l ventilatie (Qvent). 

De directe zoninstraling door glas kan buiten beschouwing blijven; deze wordt voorkomen door 
toepassing van zonwering. Bij het bekijken van het aspect daglicht wordt daar nader op terug 
gekomen. De zonnestraling op het gebouw is reeds in de buitentemperatuur verwerkt. 

- Interne warmtelast (Q,) 
- warmteafgifte door personen (Opeis), 
- warmteafgifte door verlichting (Qveri). 

De warmteafgifte door apparatuur kan worden verwaarloosd. Op de skipiste is een minimum aan 
apparatuur aanwezig. 

- Latente warmtebelasting (QL) 

De koellast kan dan als volgt bepaald worden: 

Q, = Q, + Q ,  +Q, 

afstudeerproject snowcenter 5 4 



technische universiteit eindhoven /faculteit bouwkunde /capaciteitsgroep constructief ontwerpen 

7.2.2 Externe warmtebelasting 

Warmtetransmissie door gevel / dak 

Uit het onderzoek naar de keuze van de dakplaat kwam een sandwichpaneel naar voren. Dit paneel zal 
ook voor de gevel aangehouden worden. Het sandwichpaneel is opgebouwd met verzinkte stalen 
buitenplaten en een kern van PUR-hardschuim isolatie. Bij een isolatiedikte van 120  m m  bedraagt de 
warmtedoorgangs-coëfficiënt van dit paneel Ugevei = 0,18 W/(m2K) (zie productinformatie bijlage 
hoofdstuk 4, blz. 36) .  De binnenkomende warmte door wanden en het dak is als volgt t e  bepalen: 

Qgeve~ = "gevel ''gevei ' (oe - ei ) 
waarin tigevei = warmtedoorgangscoëfficiënt 

Agevei = oppervlak van dak en gevel 
Oe = buitentemperatuur 
8, = binnentemperatuur 

Warmtetransmissie door glas 

Het glasoppervlak bedraagt 1/10 van de grootte van het dak- en geveloppervlak. Om de 
warmtetransmissie door glas te beperken, wordt gekozen voor glas met een lage warmtedoorgangs- 
coëfficiënt. In dit geval wordt uitgegaan van onderstaand figuur. 

Coia? radiaiton 
3g0i. adnittted 

10% raflectad 
Vistblo 189h1. Ugias = 0,29 W/(m2K) 
69?ó transrnttted 

Ciear w!th spectrally selective ebar 
~oat1iig-1!4-1nch li4.tnch 

Figuur 2: aanname toe te passen glas [g]  

De binnenkomende warmte kan op een zelfde manier als voor de gevel bepaald worden: 

Qgias = Ugias X Agias X ( o e  - ei ) 
waarin t ig las  = 0,29 Wl(m2K) (zie figuur) 
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Warmtetransmissie door sneeuwvloer 

De opbouw van de sneeuwvloer wordt in een ander hoofdstuk nader bekeken. Als uitgangspunt voor de 
warmtedoorgangscoëfficiënt wordt een waarde aangehouden die in de buurt ligt van de waarde van de 
gevel en het dak. De binnenkomende warmte wordt op onderstaande manier bepaald: 

Qvioer = uvloer x Avloer -0 ,  ) 

waarin Uvloer = 0,20 W/ím2Ki 

Ven tilatie 

Indien voor de ventilatie gebruik gemaakt wordt van buitenlucht, dan dient deze eerst op temperatuur 
gebracht t e  worden voordat deze in het gebouw wordt gebruikt. Wanneer de koelmachine tevens deze 
lucht dient te koelen, zal daar met betrekking to t  de koelcapaciteit rekening gehouden moeten worden. 
De verhoging op de koellast is als volgt t e  bepalen: 

Clvent = n X pers x - Pi x(0, -0 , )  
3 6 0 0  

waarin n = ventilatieluchthoeveelheid = 75 m3/h 
pers = aantal personen = 4 0 0  personen 
pi = dichtheid van lucht = 1,2 kg/m3 
ci = soortelijke warmte van lucht = 1000  J/íkgK) 
0e = buitenluchttemperatuur, in OC 
0, = binnentemperatuur, in OC 

Gezien het grote benodigde capaciteit kan overwogen worden om gebruik t e  maken van een 
warmtewisselaar. Uit de afvoerlucht kan warmte teruggewonnen worden om de toevoerlucht van de 
ruimte onder de skipiste mee te  verwarmen. 
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7.2.3 Interne warmtebelasting 

Verlichtings warmte 

De warmtebelasting ten gevolge van de verlichting is een variabele belasting. Door gebruik van daglicht 
kan het aantal branduren geminderd worden. Bij de bepaling van de koelcapaciteit wordt hier nog geen 
rekening mee gehouden. 

Voor de bepaling van warmte ten gevolge van de verlichting is in eerste instantie gekeken naar de 

gewenste verlichtingssterkte. In dit  geval wordt voor de verlichtingssterkte een waarde van 500  lux 
aangehouden. Bij de toepassing van TL-buizen kan uitgegaan worden van een rendement van de TL-buis 
van 1 0 0  ImiW. Wanneer dit  omgerekend wordt tot  een warmtestroom: 

- verlichtingssterkte - 5 0 0  = 
W ,m2 qverl ichting - - - -- 

rendement l O0 

Daarnaast is het mogelijk om dit terug te dringen door gebruik te maken van armaturen te voorzien van 
een mechanische ventilatie. Een groot deel van de warmte wordt op deze manier al afgezogen. 

Warmteafgifte van personen 

Bij het opstellen van de warmtebalans komen een drietal verschillende situaties met betrekking to t  het 
aantal personen voor. Voor de bepaling van de koellast is de situatie waarbij 4 0 0  personen actief op de 
piste zijn maatgevend. Warmteafgifte door personen is afhankelijk van de activiteit die de personen 
verrichten. In onderstaande tabel zijn bij verschillende activiteiten een metabolisme weergegeven. 

Tabel 4: metabolisme behorende bij bepaalde activiteit 

De totale warmteafgifte is als volgt te bepalen: 

Activiteit 

Staand 

Lopend 

Licht actief 

Zwaar actief 

waarin n = aantal personen 
M = metabolisme behorende bij bepaalde activiteit 

M 

[W1 

120  
205 

3 0 0  

500  

Om een gemiddelde waarde te bepalen, niet ieder persoon is even actief, wordt voor de bepaling van 
Qpers uitgegaan van de verdeling waarbij 213 van de personen zwaar actief en 113 van de personen licht 
actief bezig is. 
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7.2.4 Latente warmtebelasting 

Latente warmte is de warmte die latent aanwezig is en pas bij condensatie vrijkomt. Gezien de grootte 
van het 'natte' oppervlak is besloten om dit onderdeel in de koellast op te nemen. Bij de bepaling van de 
latente warmtebelasting worden twee situaties bekeken. De maatgevende situatie wordt opgenomen in 
de bepaling van de koellast. De latente warmtebelasting is als volgt te bepalen: 

QL = q i  ~ A u i o e r  

waarin q, = ~ ( 0 )  X p X (x,,, -x,) 

waarin L = verdampingswarmte = 2500 - (2,43 x 9) 

0, = dampoverdrachtscoëfficiënt 

Tabel 5: vergelijking latente warmtebelasting 

situatie 

1 
2 

De winst door convectie is nul. Een alternatief is om de sneeuwtemperatuur lager t e  houden dan de 
binnentemperatuur en 1 of de relatieve vochtigheid binnen hoger, zodat het verschil kleiner wordt. Door 
het introduceren van een temperatuurverschil tussen het sneeuwoppervlak en zijn omgevingstemperatuur 
onstaat er een convectieve warmtestroom, waardoor de warrntebelasting verminderd kan worden. 
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-4 

-10 
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7.2.5 Koellast 

De hoeveelheid af te voeren warmte is de som van voorgaande activiteiten. Voor de berekening van de 
koellast wordt uitgegaan van de maximale mogelijk optredende situatie. 

Externe warmtebelasting 
warmtetransmissie door glas 
warmtetransmissie door gevel 
warmtetransmissie door vloer 
infiltratie 
totaal 

Interne warmtebelasting 
verlichting 
personen 
totaal 

Latente warmtebelasting 

Koellast 
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7.3 Opstellingsruimte 

In het voorlopige ontwerp was onder in de toren een ruimte van 3 0  x 3 0  meter gereserveerd voor de 
technische installaties. 

De nominale koelcapaciteit bedraagt, afgerond naar boven, 1400 kW. Uit onderstaande figuur kan de 

afmeting van de opstellingsruimte afgeleid worden. 

r---- X E 1 2 1  I J  

I E E i -. 
i . -. -. -. B20 

i 
i t 

ruimte voor i onderhoud j 1500 koelmachine 

'i mm '  E 

i 1' 
i 6 

4 - - - - - - - 'I X E o o I E E 3 ZM 43C EC:3 .&?C LC3S Ent; 1403 

I I 

Figuur 3 :  voorbeeld plattegrond opstellingsruimte Figuur 4: afmetingen opstellingsruimte i 1  01 

Voor de opstellingsruimte wordt een oppervlak van I x b = 8 x 1 8  meter gereserveerd worden. De 
gereserveerde ruimte in het voorlopig ontwerp blijkt voldoende groot re  zijn voor de opstelling van de 
koelmachine. 
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7.4 Structuur 

Algemeen 

De ruimte zal met behulp van lucht op temperatuur gehouden worden. Het is verstandig om het gebouw 
op te delen in een aantal gebieden, zodat het mogelijk wordt plaatselijke verschillen in temperatuur beter 
op te vangen. In onderstaand overzicht zijn de verschillende gebieden aangegeven. 

Figuur 5: verdeling in gebieden 

Voor de bepaling van het aantal gebieden is gekeken naar de toevoermogelijkheden van de lucht. Ter 
plaatse van de toren is het mogelijk om lucht toe te voeren. Om de afstand van de verplaatsing van lucht 
enigszins te beperken zijn in de hoeken aan de voorkant ook voorzieningen opgenomen. Het aantal 
gebieden is aangepast aan het aantal voorzieningen met betrekking tot luchttoevoer. 

Bepaling afmeting kanalen 

Met betrekking tot  het ontwerp van de constructie is het van belang om te  weten wat de afmetingen 
van de kanalen zijn. De ruimte zal met behulp van lucht gekoeld worden. De koellast bedraagt ongeveer 
1350 kW. De afmeting van de kanalen wordt als volgt bepaald. 

waarin A = benodigd oppervlak 

P 1,2 kg/m3 (dichtheid van lucht) 
C - 1 kJikg O C  (warmtecapaciteit) 
v - 8 mis (gemiddelde snelheid in distributiesysteem) 

A0 - - 20  OC (temperatuurverschil voor distributiesysteem) 

In onderstaand tabel is vervolgens de afmeting van de kanalen bepaald per gebied. Het kanaal heeft een 
ronde doorsnede. Deze doorsnede is economisch gezien het meest gunstigst. 

Tabel 6: bepaling afmetingen kanalen voor aanvoer lucht 
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Naast de afmeting van het kanaal is ook de positie van het kanaal van belang voor het constructieve 
ontwerp. Bij de opzet van de structuur voor de kanalen wordt gezocht naar een integratie met de 
constructieve structuur. De afmetingen van de kanalen zijn dusdanig dat deze door de hoofdligger 
kunnen gaan. 

De lucht wordt aangevoerd vanuit een zestal plaatsen en via de geïntegreerde kanalen in de hoofdligger 
door kanalen evenwijdig aan de secundaire ligger de ruimte ingeblazen. Om de lucht gelijkmatig de 
ruimte in te blazen, worden meerdere kanalen tussen de secundaire liggers aangebracht. Het resultaat 
ven de structuur wordt in onderstaand schema weergegeven. 

- kanalen 

s aanvoer lucht vanuit installaties 

Figuur 6: structuur kanalen 

De overeenkomst in de structuur van de dakconstructie en de kanalen is in deze impressie 
waarneembaar. De hoofdkanalen gaan door de hoofdligger en de secundaire kanalen zijn evenwijdig aan 
de secundaire liggers geplaatst. 

Figuur 7: integratie constructie en kanaal 

afstudeerproject snowcenter 6 2 



technische universiteit eindhoven /faculteit bouwkunde /capaciteitsgroep constructief ontwerpen 

In  deze impressie is de integratie van het  hoofdkanaal in de  hoofdligger waarneembaar. Vanuit  het  
aanvoerpunt van de  lucht vertrekt een hoofdkanaal, die zich vervolgens vertakt in een aantal secundaire 
kanalen. De  secundaire kanalen zorgen voor de  luchtinbreng i n  de  ruimte. 

Figuur 8: aanvoer lucht  
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8 Uitwerking secundaire ligger 

8.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een secundaire ligger, inclusief de K-verbindingen, getoetst. De secundaire ligger 

maakt onderdeel uit  van het rekenmodel zoals deze gebruikt is in het onderzoek naar het gedrag van de 
hoofdligger. Voor de toetsing is de secundaire ligger met de grootste overspanning genomen. De ligger is 
in onderstaand figuur weergegeven en voorzien van de staafnummers. 

Figuur 1 : benoeming staven 

De lengte van de boven- en onderregel bedraagt 63,2 meter. De maximale lengte van de diagonaal 
bedraagt 5.52 meter. De lengte van de secundaire ligger tussen de steunpunten (diagonalen) bedraagt 7 
meter. De bovenregel wordt loodrecht op de ligger gesteund door gordingen. De onderregel die bij 
windzuiging op druk wordt belast, wordt gesteund door koppelstaven. 

De maximale interne krachten worden in onderstaande figuren weergegeven. 
N I k N í  

2370.4 

lam. 
L M ) .  2am. 

Figuur 2 :  interne krachten bovenregel 
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&.U 

Smf: 492 493 494 J95 4% 497 498 499 SMJ j01 S02 503 5W 505 SC6 Sfi: 508 509 

Figuur 3: interne krachten diagonalen 

Figuur 4: interne krachten onderregel 
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8.2 Sterkte 

8.2.1 Boven- en onderregel 

Maatgevend: staaf 857 (HEA 340) Nt,s,d = 2370,4 kN (trek) 
staaf 858 (HEA 340) Nc.s,d = -2828,8 kN (druk) 

Toetsing staaf 857 

Nt;s;d controle: - I l 
Nt,u,d 

waarin Nt,",d = Npl,d = A X fy,d = 13350 x 355 X 1 = 4739 kN 

toetsing: * = 0,50 
4739 

< 1 Voldoet 

Toetsing staaf 858 

Nc;s;d controle: --- 5 1 
Nc;u,d 

waarin NcPu.d = Npl,d = 4739 kN 

toetsing: 2828,8 = 0,60 < 1 
4739 

Voldoet 

8.2.2 Diagonaal 

Maatgevend: staaf 509 (k2001200/6,3) N7,s.d = 1274,6 kN (trek) 
staaf 508 (k200/200/6,3) Nc,s,d = -1241,3 kNídruki 

Toetsing staaf 509 

Nt,s,d controle: 2- I l 
Nt;u;d 

waarin  NI,^.^ = Npl,d = A X fy,d = 4860 x 355 x 1 0 ~ 3  = 1725 kN 

toetsing: 5 6  = 0,74 
1725 

< 1 Voldoet 

Toetsing staaf 508 

N c s d  controle: A I I 
Nc,u;d 

waarin N c , ~ , ~  = N01.d = 1725 kN 

toetsing: = 0,72 
1725 

< 1 Voldoet 
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8.3 Stabiliteit 

8.3.1 Boven- en onderregel 

Maatgevend: staaf 857 N c . a  = -21 26,3 kN (druk) I = 7,2 m 
staaf 858 NC.S,~ = -2828,8 kN (druk) I = 2,3 m 

De boven- en onderregel worden om de 7 meter gesteund. In de y-richting zorgen de diagonalen voor 
deze steun en in de z-richting de gordingen en koppelstaven. Wat betreft de toetsing van de stabiliteit is 
de zwakke richting, in dit geval de z-richting, doorslaggevend. 

Toetsing staaf 857 

controle: Nc.c,d I l 
Oz;buc X Nc,u;d 

waarin Nc,",d = A x fv.d = 13350 x 355 x 10-3 = 4739 kN - 
O z  buc J hl rel = - ,  I N ~ l , d  - - -  4739 = 1,26 

F z . ~  -, 2973 

n2  X E ~  XI, X I O - ~  
waarin F ~ , E  = 

12 
= 2973 kN 

toetsing: 212613 = 1 Voldoet 
0,45 x 4739 

Toetsing staaf 858  

controle: Nc;s;d 5 1 
Oz;buc X Nc;u,d 

waarin Nc,u,d = 4739 kN - 
' N ~ l , d  ' 4739 =0,40 

Wr buc J = . l-- - - 

F ~ , ~  29134 

n* XE, xl, X I O - ~  
waarin F ~ , E  = - - 

12 
= 29134 kN 

toetsing: 2828'8 - = 0,68 < 1 Voldoet 
0,88 x 4739 
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- 

8.3.2 Diagonaal 

Maatgevend: staaf 508 Nc.~,d = -1 241,3 kN (druk) 

De traagheidsmomenten zijn in beide richtingen gelijk. De staaf heeft in beide richtingen een gelijke 
kniklengte. De toetsing is voor beide richtingen gelijk. 

Nc;s;d controle: 5 1 
Wy,buc X N c ; ~ ; d  

waarin Nc,u,d = A X fy,d = 4860 X 355 x 10-3 = 1725 kN 

'N,,, - 1725 = 0,91 W y b u c J  i l y r e =  -- - ---- 

f F , ~  ,2063 

K* X E ~  XI, X I O - ~  
waarin F ~ . E  = - = 2063 kN 

12 

toetsing: 241r3 y 1,oo = 1 Voldoet 
0,72x 1 725 
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8.4 Toetsing K-verbinding 

In plaats van kokers k200120016,3 wordt gekozen voor kokers k18011 8018. Hierdoor ontstaat een 'gap' 
tussen de aansluiting van de diagonalen. De maatgevende K-verbinding is in onderstaand figuur 

Figuur 5: maatgevende verbinding 

De verbinding is in onderstaand schema weergegeven 

Figuur 6: verbinding 

Bij deze berekening wordt ervan uitgegaan dat de lassen niet maatgevend zijn. Dit is het geval wanneer 
de lassen zijn gedimensioneerd op de vloeikracht van de wandstaaf. 

Deze verbinding zal getoetst worden volgens NEN 6772, tabel 8a 

afstudeerproject snowcenter 6 9 



technische universiteit eindhoven /faculteit bouwkunde /capaciteitsgroep constructief ontwerpen 

Controle 

N l , ~ , d  X N,;,;, x sin 0, 
p- <l en p- < 1 
Nl.,,;, X sine, Nl.u,, X sin01 

- stabiliteit lijfplaat 

N1.U.d = N2.U.d 

f,;,,, xt, xbm - 355x9 ,5x45 lZ  977 kN 
N1,u.d = pp..p ~ - 

sin 0, sin 0, 

hl  waarin bm = --+5x(to + ro )<2x t ,  +10x( t0  +r,) 
sine, 

- afschuiving 

waarin A" = A o - ( 2 - a ) x b o x t o  + (tw + 2 x r o ) x t o  = 6161 mm2 

waarin a = [l +s]= 0,336 

N,,,, (A, -AV)xf,,,, + A v  xf,,,, x 1- - X I O - ~  = 3983 kN (;.I 
waarin V = N2 X sin 01 = 1241,3 x sin 01 = 955 kN 

De afschuiving is maatgevend. De waarde voor  NI,",^ = 1641 kN 

Toetsing 

998,6 x sin 0, 
=0,61 < 1 Voldoet 

1 641 x sin 0, 

1241,3 x sin 0, 
=0,76 < 1 Voldoet 

1 64 l x sin 0, 

 NO,^,^ = (998,6 + 1241,3) X sin 0 + 1206,2 = 2929,33 kN < 3983 kN Voldoet 
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Berekening kolom 

9.1 Inleiding 

In één van de eerste ontwerpen werd nog uitgegaan van kolommen met een lengte van 15 meter. De 

kolom zou met de bovenregel van de secundaire ligger verbonden worden. In een later stadium is 
gekeken of het mogelijk is om de onderregel aan de kolom te monteren. Hierdoor wordt de kniklengte 
met 5 meter verkort. Dit verschil komt met name to t  uitdrukking in de afmeting van het profiel. In dit 
hoofdstuk wordt alleen de kolom met een lengte van 10 meter bekeken. 

9.2 Schema 

De kolom is als pendelstaaf ontworpen (zie hoofdstuk stabiliteit). De kolom moet de lengteveranderingen 
van de secundaire ligger als gevolg van temperatuurverschillen op kunnen vangen. Het schema van de 
kolom wordt in figuur 1 weergegeven. 

Figuur 1 : schema kolom 

De kniklengte van de kolom is gelijk aan de lengte. In het gevelvlak loodrecht op de secundaire ligger zijn 
windverbanden aanwezig. 
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- 

9.3 Berekening 

De kolom draagt zowel de verticale belasting van de secundaire ligger af als de windbelasting op de 
gevel. Net als bij de berekening van de secundaire ligger dient ook nu rekening gehouden te worden met 
de windzuiging. Voor de bepaling van de afmeting van de kolom worden twee situaties bekeken: 

bc 1: eigen gewicht, permanente belasting en sneeuwbelasting 
bc 2: eigen gewicht, permanente belasting en windbelasting 

De schema's behorende bij beide combinaties worden in figuur 2 en 3 weergegeven. 

F1.d = 933,4 kN (druk) 

staalsoort: S355 

Figuur 2: schema bc 1 

F2.d = 472,5 kN (trek) 

q, = 32,O kN/m 

staalsoort: S355 

Figuur 3: schema bc 2 

Schema bc 1 

Sterkte: 
F 

0 = -- a A,,, = 2650 mm2 
A 

Keuze: HEA 3 0 0  

Stabiliteit: Nc,u.d I l 
Obuc  X Npl,d 

waarin Npi,d = 3993  kN - .- 
P - - 'g!33 = 1.75 Obuc 3 hrel = - -- 

I F,, t 1308 

waarin F,,, = 
.n2 x2,1x105 ~ 6 3 1 0 x 1 0 ~  

= 1 3 0 8 x 1 0 3  N 
(l 0 0 0 0 ) ~  

W ~ U C  = 0,285 (a-curve) 

933,4 
--- = 0,82 < 1 Voldoet 

0,285 x 3993 
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Schema bc 2 

Sterkte: tabel 10, NEN 6770 bepaling interactie formule 
Vr.s.d < 0,5 Vz,p~,d 
Ns.d < 0,5 x at x Npi,d 

waarin My,~l,d = 447 X 1 O6 Nmm 

402 = 0,90 < 1 Voldoet 
4 4  7 

F M 
Stabiliteit: Indien - > , dan hoeft er geen toetsing te  worden uitgevoerd. 

A W  

472'5 X O3 < 401'6x O6 
toetsing (kiplstabiliteit 

11250 1260x103  

'lmaxxh f y d  waarin w k i p  j brei = 5 ~  -- x = 1,73 
b x t ,  E, 

w k i p  = 0,29 (a-curve) 

> > 1 Voldoet niet, probeer HEA 5 5 0  

My,u,d = 1473 X 106 Nmm 
 kip = 0,27 (hlei - 1,801 

= 1 Voldoet 

In de berekening is geen rekening gehouden met de gevelindeling. Voor het bevestigen van de geveldelen 
is een secundaire constructie nodig. In het volgende hoofdstuk wordt gekeken naar een mogelijkheid om 
deze te  integreren in de hoofddraagconstructie en daarmee de afmeting van de kolom te reduceren. 
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9.4 Gevelindeling 

Voor de indeling van de gevel worden een tweetal varianten bekeken. In de eerste varianten worden I- 
profielen tussen de kolommen aangebracht. In de tweede variant worden er extra kolommen tussen de 
hoofdkolommen geplaatst. De varianten worden in figuur 4 en 5 weergegeven. 

Figuur 4: variant 1 Figuur 5: variant 2 

Variant 7 

Tussen de kolommen worden I-profielen aangebracht, waaraan de gevelconstructie bevestigd wordt. 
Daarnaast dienen de profielen als kipsteun voor de kolom. 

Variant 2 

In deze variant worden tussen de hoofdkolommen een tweetal kolommen geplaatst. De hart op hart 
afstand van de kolommen wordt sterk gereduceerd en dat zal terug te  vinden zijn in de afmeting van de 
kolom. Het nadeel van deze variant is dat de kolommen niet gelijk zijn van lengte. De hoofdkolommen 
hebben een lengte van 1 0  meter en de kolommen ertussen hebben een lengte van 15 meter. 

Variant 1 geniet de voorkeur. De berekening wordt op een zelfde manier, zoals deze op de vorige 
pagina's is beschreven, uitgevoerd. In dit geval wordt voor de ongesteunde lengte 5 meter in plaats van 
1 0  meter ingevoerd. Het profiel van de kolom kan van HEA550 teruggebracht worden to t  een HEA 3 4 0  
of HEB300. 
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9.5 Principe aansluiting secundaire ligger - kolom 

Om de scharnierende verbinding aan de top van de kolom te  benadrukken en de horizontale verplaatsing 
mogelijk te maken wordt de top van de kolom verjongd. De doorsnede aan de top, ter plaatse van de 
verjonging, dient daarbij minimaal 2650 mm2 te  zijn. 

Figuur 6: principe verbinding secundaire ligger - kolom 

Om de verbinding scharnierend te houden, wordt het aantal bouten minimaal gehouden. De bouten in de 
verbinding moeten de trek- en schuifkracht op kunnen nemen. Aan de hand van deze gegevens en 
onderstaande uitgangspunten wordt de minimale boutdoorsnede bepaald. 

7 

staalsoort: S355 

boutkwaliteit: 10.9 

Figuur 7: schema bepaling krachten 

bepaling minimale boutdoorsnede bij toepassing 2 bouten 

per bout: Fv.s.d = 80,35 kN 
Ft,s.d = 236,25 kN 

Ft.s.d belast op trek en afschuiving: - +---L 2 1 
Fu,u,d 'l4 FT;u;d 

waarin FL1,u.d = 0,48 X f1,b.d X Ab 

aanname: Ab = Abis 

=$ Ab = 402  mm2 dnom = 23  mm 

2 bouten M 2 4  kwaliteit 10.9 
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Bepaling minimale afmeting verjonging 

Op basis van de boutafmeting bekend worden de steekafstand en randafstand bepaald. Deze gegevens 
zijn nodig voor de bepaling van de minimale afmeting van de verjonging. 

randafstanden: e i  2 1,2 x dg,nom = 32 m m  
e2 > 1,5 X dg,nom = 39 m m  

steekafstanden: s i  2 2,2 x dg,nom = 58 m m  
SZ 2 3,O x dg,nom = 78 m m  

minimaal 

breedte = 2 x 32 = 64 m m  
hoogte = 2 x 39 + 78 = 156 m m  

Figuur 8: bepaling minimale afmeting 

De minimale afmeting bedraagt 156 x 64 mm. 

Bepaling van de plaatdikte 

stuik: Fcud = 2 X X î t r e d r  X ftd Xdbnom X t 
waarin Fcud = 80,32 X 103 N 

= 0,41 
î t red  1 = 1 
ftd = 510N/mm2 

trek: Ft,u,d = 0,8 X 0,6 X .rt X dm X t p  X ft,d = 0,72 X ared,2 X f1.b.d X Ab .s  = 325,7 X 1 O3 N 
waarin dm = 24 mm 

ft,d = 51 0 Nimm2 

Door t e  kiezen voor een andere boutdiameter en een andere afmeting van de verjonging, kan een 
dunnere plaat toegepast worden. 
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