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1. Resume. 
Inleiding. 

Algenreen afatude~rverslag. 

De aanleiding voor bet kiezen van dit afstudeeronderwerp is het bezwijken van de torens van 
het World Trade Center in New York na de aanslagen. Door de Amerikaanse overheid is er 
onderzoek gedaan naar bet bezwijken van deze torens. Aan de hand van deze onderzoeken 
zijn een aantal algemene aanbevelingen gedaan voor boogbouwconstructies. Deze 
aanbevelingen zijn in dit afstuderen gebruikt voor bet vinden van een veilig en betrouwbaar 
stabiliteitssysteem voor een hoogbouwconstructie. Het ontwerp is een ontwerp vanuit de het 
perspectief van de tweede draagweg geworden. 

Probleemstelling. 
Hoge gebouwen zijn objecten waar grote concentraties mensen dagelijks bijeen zijn. Als hier 
iets met de draagconstructie gebeurt waardoor deze bezwijkt, zal dit grote aantallen 
slachtoffers met zicb meebrengen. 
De globale probleemstelling luidt dan ook: "Maak een ontwerp van een hoogbouwconstructie 
waarbij de nodige aandacht besteed wordt aan tweede draagwegen, waardoor het gebouw niet 
bezwijlct als er bepaalde constructieve elementen wegvallen". 

Concept. 
Bij calamiteiten kwmen er constructieve elementen wegvallen. Orn bezwijken van de 
constructie te voorkomen zijn er tweede draagwegen nodig. Uit een literatuuronderzoek 
gedaan naar bestaande stabiliteitssystemen van hoge gebouwen, is een concept naar voren 
gekomen. Dit concept zou een veilig en betrouwbaar constructief ontwerp op kunnen leveren. 
Het constructieve systeem waar het over gaat is het buis in buissysteem. Een buis in 
buissysteem is een systeem waarbij een kem in het gebouw toegepast wordt, die zal 
samenwerken met het gekozen constructieve systeem in de gevel (fig. 1). Voor de 
samenwerking moet de binnenste buis aan de buitenste buis gekoppeld worden. Dat zal hier 
gebeuren met bebulp van outriggers. Het extra idee wat bier toegepast wordt, is deze 
outriggers en de binnenste buis te gebruiken voor bet ontwikkelen van extra tweede 
draagwegen. De buitenste buis moet zelf een veilig systeem zijn. Alles samen moet bet qua 
tweede draagwegen "super"veilig zijn. 

+ 

Fig. 1. Het totale concept opgebouwd uit twee systemen. Het bestaat uit een constnictief systeem binnen het 
gebouw en een constmctief systeem in de gevel. Het systeem in de gevel is hier nog niet ingevuld 
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Verder heeft een buis in buissysteem gewoon veilige eigenschappen wanneer de binnenste 
buis een kem van beton is. Deze biedt veilige vluchtwegen, mogelijkheden voor bet 
onderbrengen van bluswaterleidingen etc. Ook werkt de kem hier actief mee aan de 
krachtsafdracht en totale vervorming van het gebouw. 

Proces tot definitief ontwerp. 
Er is onderzocht met welk systeem in de gevel de kem en outriggers bet beste samenwerken. 
Als eerste is de combinatie van een raamwerkgevelbuis met een kem en outriggers bekeken. 
De resuJtaten hiervan waren niet zo geweldig. Oat werd veroorzaakt door met name twee 
factoren. 
De eerste factor is het stijfheidsverschil tussen de tweede draagwegen. Een 
raamwerkgevelbuis is behoorlijk stijf. Het gedrag van een raamwerkgevelbuis is te 
vergelijken met een schijf met gaten erin. De outriggers vervormen echter behoorlijk. Dit 
heeft tot gevolg dat in geval van calamiteiten, als er constructieve elementen wegvallen, de 
krachten de stijfste weg opzoeken. Dat is hier de raamwerkgevelbuis. De kem en outriggers 
worden nauwelijks aangesproken. 
De tweede factor is het relatiefklein zijn van de elementen waaruit de gevelbuis is 
opgebouwd. Deze vloeien snel, of worden snel instabiel. 
Orn deze redenen is er een andere combinatie onderzocht. Bij de tweede combinatie die 
onderzocht is, is er gekozen voor een mega-constructie van gestapelde mega-portalen in de 
gevel. Deze constructie gedraagt zicb slapper dan de raamwerkgevelbuis. Dat is een voordeel 
voor het ontstaan van de tweede draagwegen. De verhoudingen tussen de stijfheden van de 
verschillende tweede draagwegen komen nu beter uit. Ook is de mega-constructie opgebouwd 
uit grote elementen, die nogal wat overcapaciteit hebben. 
Bij 5% tot 10% meer staalgebruik kan de constructie drie opeenvolgende willekeurige 
kolommen missen. Dat wil zeggen dater over een afstand van 36! meter geen kolorn staat. Dit 
principe is dan ook gekozen om verder uit te werken bij het definitieve ontwerp. 

Definitief ontwerp. 
Bij bet definitieve ontwerp is de combinatie van de mega-constructie en de kem met 
outriggers verder uitgewerkt. Er is gekozen voor rneer outriggers, en de fundering is in 
rekening gebracht. 

+ 

Fig. 2. Het definitieve ontwerp opgesphtst in een systeem bim1en het gebouw en een systeem in de gevel. 
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Als eerste is er een referentie-ontwerp gemaakt. De eisen waarop het ontwerp 
gedimensioneerd is, zijn de standaard eisen in de bruikbaarheidsgrenstoestand en uiterste 
grenstoestand. De benodigde hoeveelheid materiaal van de bovenbouw is bepaald. Dit 
referentie-ontwerp is gemaakt om mee te kunnen vergelijken als het gebouw op een calamiteit 
gedimensioneerd wordt. 
Verder zijn de dynamische eigenschappen van het gebouw bepaald. Er is onderzoek gedaan 
naar bet naar beneden afwijken van de hogere eigenfrequenties van het gebouw. De reden 
daarvoor is afschuifvervorming. Ondanks dat afschuifvervorming maar een beperkt aandeel 
heeft in de totale vervonning van bet gebouw, heeft het wel een grote invloed op de 
eigenfrequenties . 

Vliegtuigimpact. 
De dynamische eigenschappen van bet gebouw zijn bepaald met een doel. Dat doel is: "De 
invloed van een inslaand vliegtuig op de draag-constructie bestuderen". Als vliegtuig is 
hetzelfde type vliegtuig genomen als die in de Twin-Towers vlogen. 
De tijdsafhankelijke belasting van het inslaande vliegtuig is gescbematiseerd. De benadering 
van het inslaande vliegtuig is een conservatieve benadering. Orn namelijk een fysiscb lineaire 
berekening te kunnen maken, is er een schatting van de schade aan de constructie gemaakt die 
ontstaat bij een inslag. Bij de berekening die gemaakt is zijn er al vooraf een aantal kolommen 
weggelaten. In werkelijkheid bezwijken deze kolornmen pas als het vliegtuig inslaat. De 
k:rachten die in de constructie optreden, zijn statische k:rachten ten gevolge van bet gat in de 
gevel en dynamische kracbten ten gevolge van de impact. 
Er zijn twee boogten van inslaan in bet gebouw bekeken, namelijk een inslag op 2/3 * h en 
een inslag op 0.95* h. Deze verschillende boogten van inslaan zorgen voor zowel 
verschillende optredende trillingen, als verschillende soorten optredende k:racbten in de 
constructie. 
De constructie van bet gebouw is gedimensioneerd op deze inslagen om te kijken naar de 
extra hoeveelheid materiaal die nodig is om bet gebouw niet te laten bezwijken. Er zijn twee 
snelheden van inslaan bekeken. Als eerste de inslag van het vliegtuig als dat op kruissnelheid 
invliegt. Verder is ook de inslag van een vliegtuig op halve kruissnelbeid bekeken. 
Een gebouw is namelijk maar een klein doelwit voor een vliegtuig. Orn goed te kunnen 
manoeuvreren, zal het vliegtuig nooit op kruissnelbeid vliegen. 

Resultaten. 
Het blijkt dat de constructie goed in staat is zijn tweede draagwegen te ontwikkelen. Er 
kunnen 3 opeenvolgende kolommen weggelaten worden zonder dat daar een extra investering 
voor gedaan hoeft te worden. Dat wil zeggen dat de constructie zich standaard goed gedraagt 
bij de volgende calamiteiten: 

1. Lokale scbade door brand. 
2. Lokale schade door explosies. 
3. Het wegvallen van kolommen door overbelasting/uitknikken door wegvallen van 

zijdelingse steunen. 

Voor het kunnen opnemen van een inslag op halve kruissnelheid, zijn de extra investeringen 
beperkt. Er kan eenzelfde afmeting profielen voor de staalconstructie aangebouden worden. 
Bij sommige profielen moet ecbter wel een hogere staalkwaliteit toegepast worden. 

Voor bet dimensioneren van de constructie op een inslag op kruissnelbeid, zijn de extra 
investeringen groter. De kosten van de staalconstructie die gekozen is, worden normaal op 
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10% - 15% van de totale investering geschat. De extra investering die gedaan moet worden 
komt daarmee uit op 7% - 10.5% (fig. 3 en 4). 
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Fig. 3. Index investering alsjunctie van de vliegsnelheid voor de inslag. Er is vanuit gegaan dat de kosten van 
de staalconstructie 10% van de totale investeringskosten za/ zijn. 
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Fig. 4. Index investering a/s functie van de vliegsne/heid voor de inslag. Er is vanuit gegaan dat de kosten van 
de staalconstructie I 5% van de tota/e investeringskosten zal zijn. 

Dit is alleen de gescbatte extra investering met betrekking tot de draagconstructie. Ook de 
kem zal iets zwaarder gewapend moeten worden dan normaal. De kosten hiervan zullen niet 
zo heel veel hoger uitpakken. Verder moet er ook een vloersysteem gekozen worden. Het is 
verstandig dit vloersysteem zo te ontwerpen dat deze een aantal ondersteuningen kunnen 
missen. Ook zal de vloer de impuls van een of meer er op valJende vloeren moeten kunnen 
hebben. Dit heeft ook extra kosten tot gevolg. 
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Samenvattend. 
Het doel van <lit afstuderen was een constructief ontwerp maken van een veilig 
stabiliteitssysteem van een hoog gebouw, waarbij tweede draagwegen kunnen ontstaan. 
Hiervoor hoeft geen extra investering gedaan te worden. 
Verder zijn er globale cijfers gegeven van extra investeringen die gedaan moeten worden om 
het gebouw irnpactveilig te rnaken. Een opdrachtgever kan zelfbepalen ofhij deze extra 
investering wil doen of niet, of in beperkte mate (halve invliegsnelheid). 
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2. lnleiding. 
De aanleiding voor het afstuderen op het onderzoek naar de tweede draagweg bij 
hoogbouwconstructies was 11 September 2001. Twee door terroristen gekaapte 
verkeersvliegtuigen boren zich kort achter elkaar in de twee torens van het World Trade 
Center in New York. Ongeveer 45 minuten na de eerste inslag bezwijkt de eerste toren, 15 
minuten daarna de tweede. 
Naar aanleiding van het instorten van de twee torens van het World Trade Center zijn er in 
opdracht van de Amerikaanse overheid een aantal onderzoeken gedaan naar de manier van 
bezwijken van de torens. Deze onderzoeken hebben geresulteerd in een aantal algemene 
aanbevelingen voor hoogbouwconstructies. 

1. Robuustheid en betrouwbaarheid van de constructie. Dat wil zeggen dat de constructie 
niet alleen overcapaciteit qua sterkte moet hebben, maar ook de mogelijkheid om 
krachten op een andere manier af te dragen dan normaal. Dit is de tweede draagweg 
die het gebouw betrouwbaar maakt. 

2. Dit geldt ook zeker voor het vloersysteem water gekozen wordt. 
3. Een inslag,- en brandveilige vluchttrappenhuis. Hier kunnen ook leidingen in 

aangebracht worden voor de brandbestrijdingsinstallaties. 
4. Bij gebruik van brandwerende isolatie dient deze ook explosieveilig te zijn. 

Met de aanbevelingen als achtergrond zijn er een aantal globale ontwerpen van een 
hoogbouwconstructie gemaakt. Na evaluatie is een ontwerp verder uitgewerkt tot definitief 
ontwerp. Bij dit definitieve ontwerp is ook de invloed van de dynamische belasting van de 
inslag van een vliegtuig op het gebouw bekeken. Bij alle ontwerpen is er getracht zoveel 
mogelijk aandacht aan de constructieve veiligheid en betrouwbaarheid van het gebouw te 
geven. 
Verder zijn er een aantal literatuuronderzoeken gedaan: 

1. Inventarisatie bestaande stabiliteitssystemen hoogbouwconstructies. 
2. Calamiteiten. 
3. Vloersystemen. 

Vanwege de leesbaarheid zal in dit verslag een korte uiteenzetting van de gemaakte 
ontwerpen of onderzoeken, de gebruikte methoden en gebruikte modellen worden gegeven. 
De verkregen resultaten en bijbehorende conclusies worden geresumeerd. De bijlagen 
bevatten de echte onderzoekenlontwerpen. 
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2. 1 Algemene probleemstelling. 
Hoge gebouwen zijn objecten waar grote concentraties mensen dagelijks bijeen zijn. Als hier 
iets met de draagconstructie gebeurt waardoor deze bezwijkt, zal dit grote aantallen 
slachtoffers met zich meebrengen. 
De globale probleemstelling luidt dan ook: "Maak een ontwerp van een hoogbouwconstructie 
waarbij de nodige aandacht besteed wordt aan tweede draagwegen, waardoor het gebouw niet 
bezwijkt als er bepaalde constructieve elementen wegvallen". 

2.2 Algemene doelstelling. 
Het doe] is het vinden van een veilig betrouwbaar stabiliteitssysteem voor hoge gebouwen, 
waarbij er tweede draagwegen kunnen ontstaan. Deze hoge gebouwen zijn dusdanig hoog dat 
het grootste dee] van de stabiliteit van het gebouw uit de gevels gehaald wordt. 
Hierbij wil ik mij met name richten op de buis in buissystemen waarbij de binnenste buis een 
gesloten kem van beton is. De buitenste gevelbuis kan bijvoorbeeld een raamwerkgevelbuis 
of een vakwerkbuis zijn. 
De reden voor het uitgaan van een kem van beton is het garanderen van een behoorlijk brand-, 
en explosieveilige vluchtroute voor mensen. Verder kan er in een kem ook op een veilige 
manier transport van bluswater voor eventuele sprinklerinstallaties plaatsvinden. Als laatste 
biedt een kem ook de mogelijkheid om een extra draagweg te creeren. 

Het streven is dat alle toevoegingen die aan de structuur van het gebouw gemaakt worden met 
betrekking tot de veiligheid, ook aangewend worden voor extra stijtbeid van het gebouw. Op 
deze manier kan extra veiligheid misschien wel economisch zijn? 

2.3 Algemene aanpaklmethoden. 
De manier waarop geprobeerd zal worden het doe] te verwezenlijken: 

I. Het bestuderen van bestaande stabiliteitssystemen en gebouwen. Dit ten behoeve van 
de opbouw van de algemene kennis van hoogbouwconstructies en het vinden van een 
concept met mogelijkheden. 

2. Het ontwerpen van concepten ten behoeve van extra veiligheid en het onderzoeken 
hiervan betreft de haalbaarheid. 

3. Het kiezen van het best ogende concept en het verfijnd uitwerken hiervan. Deze 
uitwerking kan het uiteindelijke resultaat zijn. 

2.4 Algemene opbouw verslag. 
Het verslag en het totale afstudeerproces zijn uit een aantal delen opgebouwd: 

Deel 1. Algemeen deel. 
In dit algemene dee] worden alle algemene onderwerpen behandeld. Het gaat hier over de 
algemene inleiding, probleemstelling, doelstelling etc. Betreffende hoofdstukken: 
Hoofdstuk2. Algemeen 
Hoofdstuk 13. Algemene conclusies inslag. 
Hoofdstuk 14. Aanbevelingen. 
Hoofdstuk 15. Discussie. 
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Deel 2. Deel van de vooronderzoeken. 
Het tweede deel is er een, waarbij er een aantal vooronderzoeken vrijwel parallel aan elkaar 
zijn gedaan. Deze onderzoeken zijn nagenoeg onafbankelijk van elkaar. Aan de hand van de 
onderzoeken zijn er conclusies en keuzes gemaakt. Hoofdstukken: 
Hoofdstuk 3. Vooronderzoekl; De inventarisatie. 
Hoofdstuk 4. Conceptvorming. 
Hoofdstuk 5. Vooronderzoek2; De raamwerkgevelbuis. 
Hoofdstuk 6. Vooronderzoek3; Outriggers en de plattegrond. 
Hoofdstuk 7. Vooronderzoek4; De mega-constructie. 
Hoofdstuk 8. Afsluitende vergelijking systemen. 
Hoofdstuk 9. Vooronderzoek5; De slankheid. 
Hoofdstuk 10. Vooronderzoek6; Calamiteiten. 
Hoofdstuk 11. Vooronderzoek7; De vloer. 

Er zijn ook een aantal bijlagen die hierbij horen: 
Bijiage i: "Vooronderzoekl; De inventarisatie". 
Bijlage 2: "Vooronderzoek2; De raamwerkgevelbuis". 
Bijlage 3: "Vooronderzoek3; Outriggers en de plattegrond". 
Bijlage 4: "Vooronderzoek4; De mega-constructie". 
Bijlage 5: "Vooronderzoek5; De slankheid". 
Bijlage 6: "Vooronderzoek6; Calamiteiten". 
Bijlage 7: "Vooronderzoek7; De vloer". 

Deel 3. Definitief ontwerp. 
De derde deel is het deel van het definitieve ontwerp. Dit definitieve ontwerp is gebaseerd op 
keuzes die gemaakt zijn bij de vooronderzoeken van het tweede deel. Bijbehorende 
hoofdstuk: 
Hoofdstuk 12. Definitief ontwerp. 

Bijbehorende bijlagen: 
Bijlage 8: "Definitief ontwerp". 
Bijlage 9: "Definitief ontwerp; Tabellen". 
Bijlage 10: "Definitief ontwerp; Matrix-iteratie-methode trillingen". 
Bijlage 11: "Definitief ontwerp; Matrix-iteratie-methode knik". 

Per vooronderzoek/onderzoek is er elke keer getracht een aantal punten aan bod te laten 
komen. Deze punten zijn: 

1. Algemeen/inleiding. 
2. Het doel van het onderzoek. 
3. De opzet of manier waarop het onderzoek aangepakt is. 
4. Algemene gegevens van het onderzoek. 
5. Het model dat gebruikt is. 
6. De resultaten die uit het onderzoek komen. 
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3. lnventarisatie bestaande stabiliteitssystemen. 

3.1 lnleiding. 
In het eerste vooronderzoek wordt er een inventarisatie gemaakt van bestaande 
stabiliteitssystemen voor hoge gebouwen. 

De systemen kunnen zowel ingedeeld worden naar eigenschappen als naar materialen. De 
indeling naar eigenschappen is het meest overzichtelijk en is hier dan ook toegepast. Bij de 
indeling naar materialen zijn er globaal drie mogelijkheden: Stabiliteitssystemen uitgevoerd in 
staal, stabiliteitssystemen uitgevoerd in gewapend beton, en als laatste de composiet,- of 
hybride systemen. Deze composiet,- ofhybride systemen maken gebruik van zowel staal, als 
gewapend beton. Per constructief element wordt dan een keuze gemaakt. 

De gevonden resultaten zullen in een tabel weergegeven worden. Dat heeft tot gevolg dat 
sommige onderwerpen met een plusje of een minnetje worden gewaardeerd. De verklaring 
van de waardering is te vinden in bijlage 1 "Vooronderzoek 1; De Inventarisatie". Ook 
voorbeelden van gebouwen waarbij de systemen zijn toegepast zijn daar te vinden. 

3.2 Doe/ vooronderzoek. 
Het vooronderzoek heeft als doel: "Het krijgen van inzicht in de verschillende systemen die er 
zijn om een hoog gebouw te stabiliseren". Verder zouden hier ideeen opgedaan kunnen 
worden voor het vinden van een concept voor een veilig en betrouwbaar stabiliteitssysteem. 

3.3 Opzet vooronderzoek (aanpak). 
De manier waarop <lit onderzoek is gedaan, is als volgt. Er zijn verschillende bronnen 
gezocht, waaruit informatie te halen was over hoogbouwconstructies. Er is een 
bronvermelding te vinden in de bijlage l "Vooronderzoek 1; De Inventarisatie". Ook is er op 
internet wel wat te vinden. Aan de hand van deze bronnen is een inventarisatie gemaakt van 
de bestaande stabiliteitssystemen voor hoge gebouwen. Deze systemen zijn geanalyseerd op 
de onderwerpen: Eigenschappen, vervorming, krachtswerking, te halen bouwhoogte, 
veiligheid. Ook is er een voorbeeld van een toepassing van het systeem in een gebouw 
bijgezocht, soms in een materiaal, soms in verschillende materialen. 

3.4 Resultaten. 
Over de constructiematerialen kan gezegd worden dat deze specifieke voordelen hebben. De 
materialen zullen genoemd worden met hun voordelen. Daarna zullen de resultaten uit het 
literatuuronderzoek gegeven worden, met betrekking tot de verschillende stabiliteitssystemen. 

3.4.1 Algemene voordelen construeren met staal. 
De voordelen en kosten van het construeren met staal in verhouding tot het construeren met 
andere materialen zal per geval bekeken worden. Dit neemt niet weg dat het construeren met 
staal een aantal voordelen met zich meebrengt: 

1. De constructiesnelheid ligt hoog. Alles is geprefabriceerd, de verbindingen kunnen 
meestal eenvoudig gemaakt worden. 

2. Staal is overal te verkrijgen in veel afmetingen. 
3. Flexibiliteit met oog op de toekomst. Stalen systemen zijn meestal snel te veranderen 

of uit te breiden. 
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4. Stalen gebouwen zijn licht. Dit heeft als voordeel dat de fundering niet zo zwaar hoeft 
uitgevoerd te worden. De eventuele aardbevingbelasting zal ook kleiner zijn bij een 
stalen gebouw. 

5. Staal heeft een grote sterkte en stijfheid. 
6. Staal is ductiel en heeft een lang vloeitraject. 

3.4.2 Algemene voordelen construeren met gewapend beton. 
Voordelen van construeren met gewapend beton: 

1. Thermische massa gebouw is groter en zorgt voor een beter leefklimaat binnen het 
gebouw. 

2. Hogere gebouwmassa zorgt voor een grotere gebouwperiode bij dynamische 
windbelasting. Dit reduceert de oncomfortabele versnellingen door de wind voor de 
mensen binnen het gebouw. Ook is de materiaaldemping van beton beter als die van 
Staal. 

3. Brandveiligheid. Beton is in principe brandveiliger dan staal. 
4. Eenvoudige verbindingen bij in het werk gestort beton vanwege het monoliete 

karakter. Momentverbindingen zijn vrij eenvoudig te maken. 
5. Er kunnen prefab elementen toegepast worden. 
6. Beton geeft een grote ontwerpvrijheid qua vormen. 

3.4.3 Algemeen overzicht bestaande stabiliteitssystemen. 
Als de systemen ingedeeld worden naar eigenschappen krijgen we een aantal hoofdprincipes. 
Er zijn globaal 6 hoofdprincipes te onderscheiden. De meeste van deze principes kunnen 
zowel in staal als in beton en eventueel composiet uitgevoerd worden. De hoofdprincipes 
kunnen soms onderverdeeld worden in varianten. 

Hoofdprincipes: 
1. Raamwerken. 
2. Stalen vakwerken. 
3. Kernen en schijven van beton. 
4. Interactiesystemen, belt- en outriggersystemen 
5. Gevelbuissystemen. 
6. Mega-constructies. 

De hoofdprincipes met hun eventuele varianten zijn op de volgende pagina in een tabel 
weergegeven. Ze zijn gewaardeerd op een aantal criteria. 
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Systeem. Te halen Voordelen. Nadelen. Material en. Efficiency. Veiligheid. 
bouwlagen. 

Raamwerk Staal: 30 1. Geen ·1. Inefficient Staal - + 
Beton: 20 diagonalen 2. Moeilijke Gew. beton 

2. Ductiel aansluitingen 
Stalen Staal: 50 1. Efficient 1. Diagonal en Staal + -
vakwerk 2. Veiligheid (evt. 

kan een composiet). 
nadeel ziin 

Kernen en Beton: 40 1. Integratie 1. Zware Gew. beton + + 
schijven. constructie - constructie 

plattegrond 2. Langzame 
2. Beschrming bouw 

vluchtwegen methode 
Interactie + 5 - 10 1. Combinatie 1. Overal Staal Atbankelijk Atbankelijk 
systemen extra naar keuze constructieve Gew. beton van gemaakte van 

bouwlagen 2. Stijfheid elementen Composiet combinatie gemaakte 
3. Uitbuigings combinatie 

vorm 
Outriggers + 10 extra 1. Stijtbeid 1. Ruimte Staal + + 
en belts bouwlagen 2. Uitbuigings verlies Gew. beton (idee 

vorm 2. Belts in Composiet concept) 
3. 2° draagweg? gevel 

Raamwerk Beton: 55 1. Hoog 1. Veel Staal Bij kleine + 
gevelbuis Staal: 95 bouwen constructieve Gew. beton kolomafstan-

2. Energie element en Composiet den:+ 
dissiperend 2. Shear-lag Bij grote 

3. Kan kolomafstan-
inefficient den: -
ziin. 

Verstijfde Staal:+ 10 1. Stijtbeid 1. Mengvorm Staal Bij kleine + 
raamwerk extra 2. Minder principes Gew. beton kolomafstan-
gevelbuizen bouwlagen shear-lag 2. Evt. belts in Composiet den:+ 

Beton: 80 3. Meer statisch gevel Bij grote 
onbepaald kolomafstan-

den: -
Vakwerk Staal: 110 1. Efficiency 1. Vaak statisch Staal + -
buizen bepaald Composiet 

2. Minder 
ductiel 

Gebundelde Raamwerk 1. Zeer efficient 1. Ook binnen Staal + Gebundelde 
gevelbuizen buizen in 2. Onregelmati- het gebouw Gew. beton raamwerk 

beton: 80 ge constructieve Composiet Gevelbuizen 
Raamwerk gebouwvor- elementen. + 
buizen in men Gebundelde 
staal: 110 3. Meer statisch vakwerk 
Vakwerk onbepaald. Gevelbuizen 
buizen in :o 
staal: 140 

Buis in buis - Beton: 70 1. Efficient Ookbinnen Gew. beton + + 
Systemen 2. veilige kern gebouw (idee 

beton constructieve concept) 
3. 2• draagweg? elementen 

Mega- Afhankelijk Afhankelijk type Atbankelijk type Atbankelijk Atbankelijk Afhankelijk 
constructies type constructie constructie type type type 

constructie constructie constructie constructie 
Tabel 3.1 Hoofdprincipes met hun eventue/e varianten beoordeeld op een aantal criteria. 
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3.4.4 Conclusies. 
Er zijn veel verschillende systemen om een gebouw te stabiliseren. In het literatuuronderzoek 
is geprobeerd de systemen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden te houden ten behoeve van 
het overzicht. Natuurlijk zijn er in werkelijkheid nogal wat combinaties gemaakt van 
verschillende systemen. Dit omdat een systeem natuurlijk niet altijd de meest economische of 
het best uit te voeren systeem is. Verder spelen andere factoren ook een belangrijke rol voor 
de keuze voor een systeem of een combinatie van systemen. Dit kan bijvoorbeeld de factor 
arbeid zijn dieter plaatse van het kavel te krijgen is. De prijs van de materialen en de 
mogelijkheid tot het aanvoeren van prefab delen enz. 
Hier zullen enkele algemene punten gegeven worden die de veiligheid binnen een gebouw 
bevorderen. 
Er is niet een veiligste materiaal aan te wijzen. Alle materialen hebben hun eigen voordelen. 
Staal is over het algemeen ductieler en elastischer dan beton. Ook zijn stalen gebouwen 
lichter en dit is in seismische gebieden ook een voordeel. Beton heeft zeker z'n voordelen bij 
brand en 66k met zijn massa. Deze is moeilijker te bei:nvloeden is bij bepaalde dynamische 
belastingen. Misschien moeten we meer richting de composietsystemen gaan denken. De 
goede materiaaleigenschappen zoveel mogelijk uitnutten en de constructie per constructie
element gaan benaderen. 
Voor de veiligheid binnen de constructie belangrijk: 

1. De graad van statische onbepaaldheid van het ontwerp en de manier waarbij daarmee 
met het ontwerp rekening is gehouden. Een constructie kan statisch onbepaald zijn, 
maar dat wil nog niet zeggen dat bij het wegvallen van een constructie-element de 
constructie niet bezwijkt. 

2. De reserves van de constructie met betrekking tot het opnemen van extra krachten, 
zeker bij meer statisch bepaalde constructies. Bij statisch bepaalde constructies wordt 
er meer veiligheid vereist van de constructie-elementen en zullen deze daarop moet 
worden gedimensioneerd. Sommige systemen hebben sowieso meer reserves voor het 
opnemen van extra krachten, omdat de vervormingen vaak maatgevend zijn voor de 
afrnetingen van de constructie-elementen en niet de sterkte. 

3. De ductiliteit van constructies is ook erg belangrijk. Een constructie moet energie 
kunnen opnemen, voordat deze bezwijkt. Veel energie opnemen wil zeggen dat de 
weg lang is bij een bepaalde maximaal opneembare kracht. Kort gezegd moet de 
constructie een lang plastisch vervormtraject hebben voordat deze bezwijkt. 

4. Aan de aandacht mag zeker niet ontglippen dat niet aan de stijfheid van het gebouw 
werkende constructiedelen, ook voor een bezwijken van het gebouw kan zorgen. 
Kernen van staal die bijvoorbeeld alleen de vloeren dragen zullen niet veel reserve 
hebben en zijn vaak ook niet statisch onbepaald. Als hier een constructie-element van 
bezwijkt zal de ene vloer op de andere neervallen en misschien resulteert dit wel in 
een voortschrijdende instorting. 

5. Kniklengten van belangrijke constructie-elementen uitrekenen als de werkelijke 
kniklengten Oerr) is zeker niet veilig. 

6. Brandwerende bekleding op stalen constructie-elementen moet goed gefixeerd zijn. 
Deze isolatie moet namelijk bij brand en explosies blijven zitten. 

7. Steeds modernere systemen en beter inzicht in het dynamisch gedrag van gebouwen 
maakt het mogelijk een gebouw voor bepaalde belastingen te dempen. 

Voor de veiligheid binnen het gebouw belangrijk: 
1. Compartisering van het gebouw. Het opdelen van het gebouw in compartimenten kan 

veiliger zijn. Er kan gedacht worden aan brandoverslag en rookproductie. 
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2. Goede brandmeldings- en brandbestrijdingsapparatuur, die intact blijft na 
beschadiging. 

3. Goede, ruim opgezette vluchtwegen omgeven door een brandwerende en explosie
bestendige wand. Dit geldt vooral bij de stalen stabiliteitssystemen. Deze hebben 
meestal geen sterke veilige kemen zoals gebouwen van beton die vaak wel hebben. 
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4.1 lnleiding. 

Algemeen afstudeerversfug. 

Bij calamiteiten als brand, explosies en inslagen kunnen er constructieve elementen 
wegvallen. Orn bezwijken van de constructie te voorkomen zijn er tweede draagwegen nodig, 
die voldoende capaciteit hebben om de optredende belastingen af te dragen. Tweede 
draagwegen zijn belangrijk en zijn daarom ook een belangrijk item binnen <lit afstuderen. 
Met tweede draagwegen wordt bedoeld: "Een andere manier om de optredende belastingen af 
te dragen dan de normale manier." We hebben het hier dan ook over bijzondere situaties met 
bijzondere belastingen. 

4.2 Het concept. 
Uit het literatuuronderzoek komt eigenlijk een concept van een veilig stabiliteitssysteem naar 
voren als het om tweede draagwegen en veiligheid gaat. Dat is het buis in buissysteem. Voor 
de samenwerking moet de binnenste buis aan de buitenste buis gekoppeld worden. Dat zal 
gebeuren met behulp van outriggers. Het extra idee wat hier toegepast wordt, is deze 
outriggers en de binnenste buis te gebruiken voor het ontwikkelen van extra tweede 
draagwegen. De buitenste buis moet zelf een veilig systeem zijn. Alles samen moet het qua 
tweede draagwegen "super"veilig zijn. 
Verder heeft een buis in buissysteem gewoon veilige eigenschappen wanneer de binnenste 
buis een kem van beton is. Deze biedt veilige vluchtwegen, mogelijkheden voor het 
onderbrengen van bluswaterleidingen etc. Ook werkt de kem hier actief mee aan de 
krachtsafdracht en totale vervorming van het gebouw. 

Het totale concept is op te splitsen in twee delen voor het creeren van tweede draagwegen: ~< l. Constructief systeem binnen het gebouw. 

~ 2. Constructief systeem in de gevel. 

Het eerste deel "Constructief systeem binnen het gebouw" berust op het idee wat al eerder 
genoemd is; De mogelijkheid van het creeren van extra tweede draagwegen via de outriggers 
en de kem? Er zal onderzocht worden naar de mate waarin dit mogelijk is. 

Het tweede deel "Constructief systeem in de gevel" gaat over een stabiliteitssysteem wat zich 
in de gevel bevindt, dat zelf goed in staat moet zijn tweede draagwegen te creeren. De tweede 
onderzoeksvraag is dan ook: "Welk systeem moet er in de gevel gekozen worden voor een 
veilig concept en een optimale samenwerking met het systeem binnen het gebouw?". 

Bij het ontstaan van tweede draagwegen is het gewenst dat beide systemen goed 
samenwerken. Alleen bij een goede samenwerking ontstaat iets wat sterker en veiliger is. 

Dit kan schematisch worden weergegeven: 
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+ 

Fig. 4. 1. Het totale concept opgebouwd uit twee systemen. Het bestaat uit een constructief systeem binnen het 
gebouw en een constmctief systeem in de gevel 

+ 

gevel. 

Fig. 4.2. De gewenste werking bij het ontstaan van tweede draagwegen. Dit kan a//een bij optimale 
samenwerking tussen beide systemen. 
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5. Toepassing raamwerkgevelbuis in concept. 

5. 1 lnleiding. 
Bij de conceptvorming zijn een aantal punten duidelijk geworden: 

1. Het stabiliteitssysteem in de gevel moet zelf een veilig systeem zijn, wat ook zijn 
tweede draagwegen kan ontwikkelen. 

2. Er wordt een kem met outriggers toegepast. Deze elementen werken mee aan de totale 
krachtsafdracht en stijfheid van het gebouw. Er zal onderzocht worden of de kem met 
de outriggers in staat zijn extra tweede draagwegen te ontwikkelen. 

3. De bovengenoemde system en moeten samenwerken voor een goed resultaat. 

Een veilig stabiliteitssysteem in de gevel dat tevens goed in staat is zijn tweede draagwegen te 
vormen zou een raamwerkgevelbuis kunnen zijn. Raamwerkgevelbuissystemen hebben 
namelijk een aantal voordelen qua veiligheid en betrouwbaarheid. 
Als eerste vervormen raamwerken meestal relatief veel. Dit is natuurlijk afhankelijk van de 
gekozen hart-op-hart afstanden van de kolommen. Dat wil zeggen dat vervormingen vaak 
maatgevend zijn voor het ontwerp. De constructie zal dan overcapaciteit hebben qua sterkte. 
Een ander punt is dat raamwerken veelvuldig statisch onbepaald zijn. Dat is een voorwaarde 
voor het ontstaan van tweede draagwegen. Bet systeem kan dus betrouwbaar zijn. 
Een raamwerkgevelbuis kan goed energie-absorberen en is ductiel. 

Deze hierbovenstaande punten zijn duidelijk bevestigd door de aanslagen op de Twin Towers. 
De vliegtuigen sloegen gaten in de gevel van meer dan 30 meter breed (fig.5.1). Toch bleef 
deze constructie tijdens de impact overeind. Het was uiteindelijk de brandhaard die de 
gebouwen de das omdeed. 

Fig. 5. i . Veilig, betrouwbaar stabiliteitssysteem. Fig. 5.2. betrouwbaarheid. 
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In bijlage 2 "vooronderzoek 2; De raamwerkgevelbuis" wordt er onderzoek gedaan naar de 
toepassing van een raamwerkgevelbuis in het concept. Hier worden alleen de dimensies, het 
model en de uiteindelijke resultaten weergegeven. 

5.2 Doe/ vooronderzoek. 
Het doel van dit vooronderzoek is het onderzoeken van de toepassing van een 
raamwerkgevelbuis in het concept. Dit onderzoeken zal gebeuren op de onderzoekspunten 
genoemd bij hoofdstuk 4: "Conceptvorming". 

5.3 Opzet vooronderzoek (aanpak). 
Het vooronderzoek is als volgt opgezet. Er zijn twee varianten in Esa-Prima-Win gemaak:t van 
de combinatie van een raamwerkgevelbuis met een kem en outriggers. Deze twee varianten 
zijn gecontroleerd op twee belastingtoestanden met de daarbij horende eisen. De eerste 
toestand is de belastingcombinatie in de gebruikstoestand. De tweede toestand is de uiterste 
grenstoestand met de bijbehorende belastingcombinaties. 
Na deze controles te hebben uitgevoerd, zijn er om de ontwikkeling van tweede draagwegen 
te onderzoeken, kolommen met de aan deze kolommen verbonden regels weggelaten. Dit is 
gebeurd bij de gewone gebruikstoestand. Volgens de NEN 6702 mag de windbelasting 
gereduceerd worden. Dat is bier niet gebeurd, wat niet erg is, want het gaat om een 
vergelijking tussen verschillende systemen. De invloed van het weglaten van kolommen op de 
constructieve elementen is bekeken, wat tot de uiteindelijke resultaten geleid heeft. De 
resultaten zijn verderop in dit hoofdstuk te vinden. 
Gebruikte normen: 
NEN 6702: Belastingen en Vervormingen. 
NEN 6720: Voorschriften Beton. 
NEN 6770: Staalconstructies. 
NEN 6771 : Stabiliteit staalconstructies. 

5.4 Dimensies en andere gegevens. 
Hart op hart afstand kolommen: 2400 mm. 
Neem hoogte gebouw: h = 288 m 
De verhouding van de breedte en de hoogte: h = 8 * b 
b wordt dan 288/8 = 36 m. 
Verdiepingshoogte = 3.6 m; aantal verdiepingen = 288/3.6 = 80 
Het aantal compartimenten is 4. Elk compartiment is dus 20 verdiepingen hoog. De 
constructieve elementen warden naar boven in het gebouw per compartiment afgeslankt. (zie 
ook doorsnede a-a'J· 
E'b = 10000 N/mm . 
Er wordt gedaan alsof de fundering onder het gebouw niet vervormd. 
Het gebouw krijgt een composiet structuur. 
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Fig. 5. 3. Platte grand. 
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Fig. 5. 4. Plattegrond met outriggers. 

CQ1PART IMENl 4 

LAGEN 61-SO 
OurRIGGERS 5()()• 5600 
Kou••- HO 400"678 H.O.H. Z400NM 
REGEl.S HEA 700A 
8aTO,AGONALEN HEA 200 
K""' IZ~OO• 12500 ,,--500,,,, 

C01'1PARTIHENT l 
LAGEN 4 1-60 
OUTRIGGERS soo· 31)00 
KOla'!MEN HO 400° 685 H.0,H. 2400.... 
REGEL< HEA 700 
Ba.10tAGQll.lUN HEA 200 
KE,... 12500" l2SOO o"500t-t< 

Ca-lPARTIMEHT 2 
LAGEN 21-40 
OUTRtGGERS 500' 3600 
KOLCN"1EN HO t.00• &18 H.0.H. 24()()1M 
ll<GElS HE8 700 
BELlDfAGONALEN HE.A 2.t.0 
Kf"' 12500"12500 0-500,,,, 

Co-!PAR'TIHENT I 
LAGEN 1-20 
CM'RIGGERS 500" :lttOO 
Ka..<1'91fN HO 400•990 H.0.ll 24()(),,w,4 
REGELS HEM 700 
BELfOIAGONALEN HfA ~00 
KfRN 12500•1~ [),lSOQ,,,1 

Fig. 5. 5. Doorsnede a-a' en aanzicht raamwerk 
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5.5 Het model. 
Het model wat is gebruik:t om in Esa-Prima-Win de berekening uit te voeren is weergegeven 
in fig. 5.6. Orn het geheel duidelijker te maken is het totale model ook nog een keer 
opgesplitst in twee delen. Het eerste deel is het systeem binnen het gebouw, namelijk de kem 
met de outriggers. Het tweede systeem is de raamwerkgevelbuis in de gevel. De kem is 
aangenomen als een staaf. De rotatiestijfheid van de fundering is oneindig stijf. 

+ 

Fig. 5. 6. Het tota/e model opgesplitst. 

5. 6 De resultaten. 
Als we de resultaten controleren aan de hand van de in de inleiding gestelde eisen kunnen we 
stellen dat: 

1. De raamwerkgevelbuis zelf kan een veilig systeem zijn. Orn hier een exacte 
berekening van te maken is echter een fysisch niet-lineaire berekening nodig. Dat is zo 
omdat de raamwerkgevelbuis is opgebouwd uit veel kleine elementen die snel vloeien, 
of instabiel worden. 

2. Het punt waar het meer aan schort is dat de kem met de outriggers niet makkelijk in 
staat zijn om een tweede draagweg te vormen. Dat komt doordat de stijfheden van de 
beschikbare tweede draagwegen niet gelijk zijn. De raamwerkgevelbuis is erg stijf ook 
in verticale zin. In de outriggers en de kem zit veel meer vervorming. Dat wil zeggen 
als er delen van de constructie wegvallen de krachten altijd de stijfste weg opzoeken, 
wat in dit geval de raamwerkgevelbuis is. De conclusie die hierbij getrokken kan 
worden is dat het laten fungeren van de kem met de outriggers als extra draagweg hier 
nauwelijks zin heeft. Het voegt nauwelijks iets toe aan de veiligheid. 

3. De samenwerking tussen de system en is om bovengenoemde reden niet goed. 
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+ 

Fig. 5. 7. Ontstaan tweede draagwegen. Niel de gewenste sih.1atie door stijfheidsverschillen. 

Kortom, deze combinatie van bet concept en de raamwerkgevelbuis werkt niet goed. Het heeft 
wat tweede draagweg betreft nauwelijks zin de raamwerkgevelbuis veiliger te maken door het 
toevoegen van een kem, outriggers en belts. Deze zullen namelijk nauwelijks aangesproken 
worden in het geval van het wegvallen van constructieve elementen. Er moet een betere 
integratie komen tussen beide systemen, waardoor de systemen gedwongen worden samen te 
werken. 
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6. Outriggers en de platteg rond. 

6. 1 lnleiding. 
Voordat we aan de volgende toepassing bij het concept toekomen is er eerst nog een kJein 
onderzoekje gedaan naar de vorm van de outriggers en de plattegrond. Er is van een kleine 
kem uitgegaan die moet gaan samenwerken met de gevelbuis door middel van outriggers. Een 
voorwaarde is dat de outriggers recht op de kern aangesloten worden. Het is wel mogelijk de 
outriggers onder een hoek op de kem aan te sluiten. Dat wil wel zeggen dater grote krachten 
ontbonden moeten worden, wat niet altijd gewenst is. Er worden 4 situaties bekeken. 

-0 0-· 0 0 ---0-0 0-0~ "-7 
t 

I 
I 
; 

-0 0-0--0 I ~ -0-0-0-

GJ 
,-

Fig. 6.1 Bekeken varianten van gevelbuissystemen in combinatie met outriggers en een kem. De kem is zwart 
aangegeven, de outriggers rood en de belts groen. 

In bijlage 3: "Vooronderzoek 3; Outriggers en de plattegrond" is de berekening ingevoegd 
van de krachtsverdelingen van de verschillende situaties. 

6.2 Doe/ vooronderzoek. 
Het doel van dit vooronderzoek is: Kijken of er een bepaalde combinatie van een plattegrond 
en een kern met outriggers is die eruit springt. Deze combinatie kan dan misschien bij bet 
volgende vooronderzoek toegepast worden. 

6.3 Opzet en model vooronderzoek. 
Het onderzoek is als volgt gedaan. De plattegronden zijn in Esa-Prima-Win gezet. De 
kolommen zijn bier geschematiseerd als verende ondersteuningen. De belts en outiggers 
hebben dezelfde stijfheid gekregen. De kem is oneindig stijf aangenomen en is alleen via de 
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outriggers verbonden aan de gevelkolommen en belts. Op deze kem is een bepaald moment 
gezet (fig. 6.2). De kem kan deze momenten alleen afdragen via de outriggers en de belts aan 
de kolommen. Doordat de kolomrnen als verende ondersteuningen zijn aangenomen, zal er 
een rotatie van de plattegrond optreden. Ook treden er rnomenten op in de outriggers en belts. 
De mate waarin is bekeken. De plattegrond die het minste vervormt en waarbij de kleinste 
rnomenten in de constructieve elementen optreden, wordt gekozen om toe te passen in het 
volgende vooronderzoek. 

Oneinctig stijf 

Fig. 6.2. Het model van plattegrond a. 

6.4 Resultaten 
Uit de berekening komt naar voren dat situatie c de meest efficiente is qua vervorming en 
krachtsverdeling. De reden hiervoor is dat de momentverdeling in de belts gunstig uitkomt 
door de verhoudingen van de plaatsen waar de krachten in de belt worden gei"ntroduceerd. 
Ook in het geval van het wegvallen van kolommen in de gevel, als de outriggers en de belts 
de dragende functie moeten gaan ovememen, bevinden de outriggers zich op de goede plaats 
in de belt. Als ze zich namelijk meer naar het midden bevinden zullen ze niets doen als er een 
gat in de hoek van het gebouw ontstaat. Verder zijn deze plaatsten gunstig als er een hele 
gevel wegvalt, en de outriggers en de belts de bovenbelasting zullen moeten gaan dragen. 
Plattegrond c heeft een goede hoeveelheid kolommen om de tweede draagwegen mogelijk te 
maken. Vergelijk ctit bijvoorbeeld met plattegrond d. Deze heeft eigenlijk te weinig 
kolommen. Als hier de hoek van het gebouw bezwijkt is kunnen de krachten bijna niet meer 
op een andere manier afgedragen worden. Toch zullen de kolommen van situatie c nog 
voldoende afmeting hebben om voldoende reserves te hebben. Vergelijk ctit bijvoorbeeld met 
plattegrond a. 
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7. Concept in combinatie met een mega-constructie. 

7. 1 lnleiding. 
In het vooronderzoek naar de constructieve veiligheid van een raamwerkgevelbuissysteem in 
combinatie met een kem, outriggers en belts zijn een aantal dingen naar voren gekomen. 

Bij een raamwerkgevelbuis is het moeilijk de belts, outriggers en kern een grote stijfheid te 
geven in verhouding tot het raamwerk. Het raamwerk zorgt ten slotte voor een groot deel van 
de stabiliteit van bet gebouw en beeft dus stijve stijlen en regels. Dat wil zeggen dat als er 
kolornmen wegvallen, het raamwerk de dragende functie voor een groot deel direct zelf over 
zal nemen, en de kem met de belts en outriggers nauwelijks aangesproken worden. Dit is een 
gebrek aan goede samenwerking tussen beide systemen. De krachtsverdeling in het 
ontwikkelen van 2e draagwegen is niet goed. Er wordt getracht dit te verbeteren in het 
ontwerp van deze mega-constructie. 

De opzet van een mega-constructie in het algemeen is dat de constructie die zorgt voor de 
stabiliteit van het gebouw niet direct gei'ntegreerd is met de rest van bet gebouw (vloerliggers 
etc ). Dit lijkt een nadeel, maar is een voordeel bij het wegvallen van constructieve elementen. 
Een raamwerkgevelbuis heeft "veel van weinig". Dat wil zeggen dater veel constructieve 
elementen zijn die meedoen in de krachtswerking, maar die hebben niet zoveel capaciteit om 
een goede tweede draagweg te vormen. Bij een mega-constructie zijn alle elementen zeer 
groot uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de constructieve elementen die gebruikt worden een 
grote capaciteit hebben met betrekking tot het afdragen van krachten. Door bun grote 
afmeting zullen ze niet zo snel instabiel worden. Deze elementen kunnen dus makkelijk een 
tweede draagweg vormen zonder te bezwijken. 

Voor de uitgebreide berekening zie bijlage 4: "Vooronderzoek 4; De mega-contructie". Hier 
zal alleen het ontwerp uitgewerkt worden, er worden dimensies gegeven, bet model en de 
resultaten. 

7.2 Doe/ vooronderzoek. 
Het doel van dit vooronderzoek is het onderzoeken van de toepassing van een mega
constructie in het concept. Dit onderzoeken zal gebeuren op de onderzoek:spunten genoemd 
bij hoofdstuk 4: "Conceptvonning". 

7.3 Opzet vooronderzoek (aanpak). 
De opzet van dit vooronderzoek is gelijk aan de opzet van het onderzoek naar de toepassing 
van een raamwerkgevelbuis in het concept. Er is een model gemaakt in Esa-Prima-Win van 
een mega-constructie samen met de kem, outriggers en belts. De elementen van dit gebouw 
zijn gedimensioneerd dat ze aan de eisen van de norm voldoen wat betreft de uiterste 
grenstoestand en de bruikbaarheidsgrenstoestand. 
Hiema zijn er kolommen weggelaten, met de aan deze kolommen bevestigde elementen, om 
te kijken wat hier de invloed van is op het ontwikkelen van tweede draagwegen. De resultaten 
hiervan zijn verderop weergegeven in dit hoof dstuk. 
Gebruikte normen: 
NEN 6702: Belastingen en Vervormingen. 
NEN 6720: Voorschriften Beton. 
NEN 6770: Staalconstructies. 
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NEN 6771: Stabiliteit staalconstructies. 

7.4 Dimensies en andere gegevens: 
Als plattegrond wordt plattegrond c genomen die goed uit bet vorige vooronderzoek gekomen 
is. 
Hart op hart afstand kolommen: 9000 mm. 
Neem hoogte gebouw: h = 295.2 m 
De verhouding van de breedte en de hoogte: h = 8 * b 
b wordt dan 295.2/8 is ongeveer 36 m. 
Verdiepingshoogte = 3.6 m; aantal verdiepingen = 80 
De verdiepingen bij de belts zijn 4.5 meter hoog. Dit heeft te maken met een gunstiger hoek 
voor de diagonalen. 
Het aantal compartimenten is 4. Elk compartiment is dus 20 verdiepingen hoog. De 
constructieve elementen worden naar boven in het gebouw per compartiment af geslankt 
E'b = 10000 N/mm2

. 

Er wordt gedaan alsof de fundering onder het gebouw niet vervormd. 
Het gebouw krijgt een composiet structuur, waar ook mee gerekend wordt. 
Er wordt op sommige plaatsen gebruikt gemaakt van een hoge kwaliteit staal en beton. Dit is 
te zien in het hoofdstuk materiaalhoeveelheden. 
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Fig. 7. J. Plattegrond van het gebauw. 

7.5 Het ontwerp. 

Alganeen afotudeervenlag. 

COMPAATIPiEHT l 
KOIJM,£N STA.ALBETON: 
-SIAAU'ROFIEI.EN 2 • HO<OO•e:i,. (S235) 
-llET<lN 1000" 1000 (B35) 
Di.GONALEN H(),.00" 187 (S235) 
Btl.!LiGGERS Hllt.00"818 (S355) 
8aTOtAGONALEN ST.V.L8€TON; 
·STAAI.PROFIEL HD400• 8I8 (5355) 
·BETON 1000• 1000 (B55) 
OUTRlcGER.iGGERS Hllt.00' 8I8 (5355) 
O\JTRIGGERD<AGONALEN Hllt.00' 8I8 (S355) 

COMPARnHENr :) 
KOt.Ol'KN ST AALBETOH: 

-STAAIJ'Rllfll:LfN 2 • HOl.00"7•• (SZ75) 
-efTON ,zoo· IZOO (855) 
DIAGONAUN I-Ol-00' 202 (S235) 
8ELTLIGGERS HD000' 8I8 (5555) 
BELTDfAGONAlfN STAAUleTON: 
· STAAU'ROflfL HD400"818 (S555) 
-8eTON 1000' 1000 (855) 
O\JTRIGGf/1.lGGERS H{)400' 8I8 (5355) 
OIJTR~GER01AGONALEN H()l.00"818 (S3S5) 

COt-'l'ARTIHENT 2 
KOLCM"IEN srAAl.BE"fON; 
·ST AAIJ'!lOl'IELEN 2 • Hll400' 900 (S555) 
-i!ETON 1400' 1400 (865) 
Dt>GON,LEN HD400' 53I (S235) 
8ELTLIGGERS Hllt.00' 8I8 (S355) 
BEllOtAGONALfN ST A AL.Bel ON: 
·STAAU'ROFIEL HOl.00'8I8 (5355) 
-8ETON 1000' 1000 (935) 
0VTRIGGE1'1.IGGERS Hllt.00' 8I8 (5355) 
OIJTRIGGERD<AGONALEN Hllt.00' 818 (5355} 

COf'flARTtHENT I 
KOLOt+EH ST 4ALBE"TON: 
-STA,Ll'f<Ol'IELEN 2 • HOl.00' I086 ($355) 
-llETON 1600• 1600 (BOS) 
DIAGONAl.EN HOl.00°383 (5235) 
8ELILIGGERS HD000' 8I8 (S3S5) 
8ELTOIAGONALEN SlA.AL8ETON: 
•STAAU'R0fIEL HD<00' 8I8 (5355) 
-ilETON 1000' 1000 (83$) 
0UTRIGGERLIGGERS HD400' 818 (S3SS) 
OIJTIUGGEROIAGONALEN H()000' 8I8 (5355) 

Fig. 7.2. Aanzicht van de constructie. 

Het ontwerp bestaat uit een mega-constructie in de gevel van gestapelde mega-portalen. 
Binnen in het gebouw is een kem die met de mega-constructie samenwerkt door middel van 
outriggers. Op deze manier ontstaat er een efficient buis in buis systeem. 
Men kan zicb afvragen waarom bier mega-portalen gebruikt worden die in verbouding tot 
bijvoorbeeld een mega-vakwerk of een raamwerkgevelbuis toch minder efficient zijn. Hier 
zijn enkele belangrijke redenen voor. 

De redenen hiervoor zijn: 
1. Het is opzet dat het stabiliteitssysteem in de gevel minder efficient wordt uitgevoerd. 

Dat wil zeggen dat bet systeem in verhouding meer vervormt. Het doel hiervan is de 
tweede draagweg van bet systeem in de gevel minder stijflaten zijn. Het verschil in 
stijfheid van de tweede draagweg van de kem en de outriggers in verhouding tot de 
tweede draagweg van de mega-constructie wordt hierdoor kleiner. 

2. Een mega-vakwerk is vaak statisch bepaald. Stel dat er bijvoorbeeld een diagonaal 
bezwijkt, bezwijkt het bele gebouw. Als bet vakwerk niet statisch bepaald is, dan 
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hebben de constructieve elementen toch vaak een veel grotere belangrijkheid dan de 
elementen bij een mega-portaal. 

3. De regel van het mega-portaal leent zich uitstekend voor het introduceren van de 
krachten uit de outriggers. Er hoeft op deze manier geen extra belt gemaakt te worden, 
omdat de regel de belt is. Dit is een verbeteringspunt betreft integratie. Het ene 
systeem is het andere systeem. Deze zijn zo verweven dat als het ene systeem 
bezwijkt, het andere systeem de dragende functie direct ovemeemt. 

4. De constructie beeft een ductieler gedrag in vergelijking met een mega-vakwerk. 

7.6 Het model. 
Orn het model overzichtelijker uit te leggen, zal dit ook opgesplitst worden. Het totaal is het 
outriggersysteem en de kem binnen het gebouw en de mega-constructie in de gevel. De kem 
is hier als een staaf geschematiseerd die onderaan is ingeklemd. De fundering heeft een 
oneindige rotatiestijfbeid. 

+ 

Fig. 7.3. Het tota/e model opgesplitst in twee systemen. 

7. 7 De resultaten. 
Gecontroleerd op de punten zoals deze bij het concept zijn gesteld kunnen we concluderen dat 
de mega-constructie in combinatie met de kem en outriggers een goede keuze is. 

1. De mega-constructie van gestapelde mega-portalen is statisch onbepaald, en kan 
zonder problemen 2e draagwegen ontwikkelen. Verder bestaat de mega-constructie uit 
grote elementen, die niet gauw instabiel worden. 

2. Door het meer vervormen van de mega-constructie doet de kem met de outriggers in 
verhouding meer. Deze worden ook in een goede mate aangesproken als er tweede 
draagwegen moeten ontstaan. 

3. De samenwerking tussen beide system en is goed. 

Te zien is dat de combinatie van het concept met dit type constructie goed samenwerkt. De 
constructie is in staat grote delen te missen voordat deze bezwijkt. De kem met de outriggers 
ontwikkelen zich goed als een tweede draagweg. Er kunnen drie willekeurige kolommen op 
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een rij weggelaten worden, zonder dat het gebouw bezwijkt. Dat wil zeggen dater over een 
afstand van 36 ! meter geen kolom staat. 
Globaal kan gezegd worden dat als er drie kolommen in een gevel wegvallen, er de belasting 
van een kolom gedragen gaat worden door de kern en outriggers. De belasting van de andere 
twee kolommen wordt afgedragen door de mega-constructie zelf. 
Ook is het zo dat de kem voor 56% minder vervorming zorgt van het gebouw. De kem met de 
outriggers heeft duidelijk een belangrijker aandeel in de krachtsafdracht vergeleken bij het 
concept in combinatie met de raamwerkgevelbuis (was 20%). Dit is ook de reden voor het 
zich beter ontwikkelen van de tweede draagweg. 

+ 

Fig. 7. 4. Het ontstaan van f draagwegen. 
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8. Afsluiting onderzoek tussen twee systemen. 
Uit bet voorgaande zijn eigenlijk twee verschillende systemen naar voren gekomen. Als eerste 
de raamwerkgevelbuis in combinatie met outriggers en belts. Als laatste de mega-constructie. 
Tussen deze systemen zal een keuze gemaakt worden, om de koers van dit afstuderen verder 
te bepalen. Orn deze keuze goed te kunnen maken zullen bier een aantal positieve en 
negatieve eigenschappen van beide systemen gegeven worden. 

Raamwerktzevelbuis 
Efficiency. + 
Integratie. -
Ductiliteit. + 
Werking concept. -
Innovatie -
Tabel 8. 1. JVaa;dering van de eigenschappen van de t'r"'ee systemen. 

B. 1 Verklaring keuzes. 

8.1.1 Efficiency. 

Me2a-constructie 
+ 
+ 
-
+ 
+ 

Beide systemen zijn qua materiaalverbruik behoorlijk efficient. Daar moet wel bij gezegd 
worden dat bij de raamwerkgevelbuis een korte hart op hartafstand tussen de kolommen 
gebruikt is. Zodra deze afstanden groter worden zal de efficiency van de raamwerkgevelbuis 
veel afnemen. 

8.1.2 lntegratie. 
De integratie tussen alle constructie-elementen bij de raamwerkgevelbuis is niet goed. De 
verschillende delen waaruit de constructie is opgebouwd blijven eigenlijk verschillende delen 
en werken niet goed als een geheel. Bij de mega-constructie is dat veel beter. Bij de mega
constructie zijn een soort mega-portalen/mega-raamwerken toegepast. Hierbij zijn de regels 
tegelijk de belts, waaraan de outriggers verbonden zijn. Zodra er een deel van de elementen 
van de mega-constructie bezwijkt zullen de belts en de outriggers onmiddellijk de dragende 
functie ovememen. Alles werkt veel meer als een geheel. 

8.1.3 Ductiliteit. 
Een punt waar de raamwerkgevelbuis beter scoort. Het raamwerk in deze constructie is heel 
ductiel. De mega-portalen als geheel van de mega-constructie zijn ook ductiel, maar zijn 
opgebouwd uit vakwerken. Hier zullen veel eerder instabiliteitsverschijnselen in optreden. 
Het plastische traject van een raamwerkgevelbuis is groter. 

8.1.4 Werking concept. 
Het concept voor het ontwikkelen van extra draagwegen met behulp van de kern en outriggers 
en belts werkt bij een raamwerkgevelbuis niet zo goed. Een aantal redenen daarvoor zijn al 
eerder genoemd, maar zullen kort worden herhaald. 

1. De kern, outriggers en belts bij de raamwerkgevelbuis doen heel weinig. De kem, 
outrigers en belt verliezen het qua stijfheid al gauw van een raamwerk van 
bijvoorbeeld 20 verdiepingen hoog. Dat wil zeggen dat veel van de krachten die 
gedragen moeten worden, binnen de raamwerkgevelbuis blijven. Het principe van het 
concept werkt dan ook niet, om de simpele reden dat er nauwelijks krachten optreden 
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in de kem, outriggers en belts. De kem en de buis werken niet goed samen. Dit komt 
ook voor een deel door een slechte integratie. 

2. De raamwerkgevelbuis heeft nog een nadeel. Bij het wegvallen van constructieve 
elementen zal de vloeispanning heel snel overschreden worden. Men ontkomt er niet 
aan om een fysisch niet-lineaire berekening te maken. 

3. Een raamwerk-gevelbuis heeft eigenlijk ''veel van weinig", en een mega-constructie 
"weinig van veel". Dat wil zeggen dat een raamwerkgevelbuis heel veel constructieve 
elementen heeft, maar deze hebben eigenlijk niet zo veel reserves. In de kolommen zal 
er bijvoorbeeld veel eerder knik optreden, omdat deze veel slanker zijn. De regels 
stellen eigenlijk al helemaal niets voor. Bij een mega-constructie zijn de elementen 
van een zodanige afmeting, dater veel minder snel instabiliteitsverschijnselen zullen 
optreden. De elementen zijn zo groot dater een hoop extra krachten afgedragen 
kunnen worden voordat deze bezwijkt. 

4. De mega constructie is eigenlijk zo ontworpen dat de integratie en de samenwerking 
binnen het totale systeem goed is. De kem en de mega-constructie zijn eigenlijk 
samengesmoiten tot een systeem. 

8.1.5 lnnovatie. 
De mega-constructie is eigenlijk een vrij nieuw systeem waar nog veel gebieden te 
onderzoeken vallen. De raamwerkgevelbuizen kwamen natuurlijk al op in de jaren '60 en hier 
is al veel onderzoek naar gedaan. 

8.2 Keuze systeem. 
Zoals uit al het voorgaande misschien al duidelijk is geworden zal de megaconstructie in 
combinatie met het concept verder uitgewerkt worden. 
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9. De slankheid. 

9. 1 /nleiding. 

Algemeen afstudeerverslag. 

Met de slankheid van een hoogbouwconstructie wordt de hoogte-breedte verhouding bedoeld. 
Deze wordt uitgedrukt in de factor h/b. Over het algemeen kan gezegd worden dat er bij een 
gebouw met een grote slankheid meer materiaal gebruikt moet worden om deze stijf en sterk 
genoeg te krijgen. Bij een vierkante plattegrond neemt het axiaal kwadratisch 
oppervlaktemoment en het weerstandsmoment van een constructie meer dan lineair toe bij het 
vergroten van de plattegrond van het gebouw. Andersom als de afmetingen van een 
plattegrond afnemen (grotere slankheid), zal het axiaal kwadratisch oppervlaktemoment en 
het weerstandsmoment van een constructie meer dan lineair afnemen. 
Bij het concept met de mega-constructie is er een kern die door middel van outriggers 
samenwerkt met de mega-constructie. Duidelijk is dat als de armen van deze outriggers langer 
worden (kleinere slankheid), dat de vervorming ervan toenemen. Hierop doorredenerend kan 
men zeggen dat de samenwerking tussen de kern en de mega-constructie minder wordt. Als 
de samenwerking van deze twee elementen minder wordt, zal de stijfheid van het gebouw ook 
afnemen. 

Het hele onderzoek is te vinden in bijlage 5: "Vooronderzoek 5; De slankheid". 

9.2 Doe/ vooronderzoek. 
Dit vooronderzoek is ervoor bedoeld om het effect van verschillende slankheden van het 
concept met mega-constructie te bekijken, om een optimum te vinden. Bij eenzelfde hoogte 
van het gebouw, zal de breedte gevarieerd worden. De effecten hiervan worden bekeken. 

9.3 Opzet vooronderzoek (aanpak). 
Het doel van het onderzoek is dat de effecten van verschillende slankheden op het gebouw 
onderzocht worden. Orn dit te kunnen doen moeten er echter een aantal randvoorwaarden 
gesteld zijn. 

1. De hoogte van het gebouw zal gelijkgehouden worden. 
De reden waarom de hoogte gelijkgehouden wordt is eigenlijk vrij simpel. De hoogte 
van het gebouw komt kwadratisch voor in het optredende moment op het gebouw. Bij 
de vervormingen staat de hoogte zelfs tot de vierde macht. De breedte komt echter 
maar een keer voor. 

2. De stijfheid van de outriggers en belts zal gelijkblijven. 
3. De kolomafmetingen zullen wel een keer gevarieerd worden. 
4. De plattegrond zal als geheel verschaalt moeten worden. Anders kloppen de 

verhoudingen niet meer. Dat wil zeggen dat de kern ook mee verschaalt wordt, en een 
andere stijfheid bij verschillende slankheden zal hebben. 

De constructie zal bekeken worden met slankheden varierend tussen h/b = 6 en h/b = 12. Het 
gaat dan met name om de totale vervorming, en de optredende krachten in verschillende 
constructieve elementen. Het model is in Esa-Prima-Win gemaakt. De enigste aangehouden 
belasting is de windbelasting. 

9.4 Dimensies en andere gegevens. 
Als plattegrond wordt plattegrond c genomen die goed uit vooronderzoek3 gekomen is. 
Hart op hart afstand kolommen: varieert. (zie ook fig. 9.1) 
Neem hoogte gebouw: h = 288 m 
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De verhouding van de breedte en de hoogte: varieert van h/b = 6 tot h/b = 12. 
Voor de gekozen afmetingen van constructieve elementen: Zie bijlage 5: "Vooronderzoek5; 
De slankheid". 
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Fig. 9.1 Ajmelingen plattegrond sh is hierbij de toegepaste ~lankb.eid 

9.4 Het model. 
Ook het model voor het slankheidsonderzoek is weergegeven als totaal van zowel bet systeem 
binnen bet gebouw, als bet systeem in de gevel. De kem is als staaf geschematiseerd. De 
rotatiestijfheid van de fundering is oneindig. 
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Fig. 9. 2. Het gebn,ikte model. 
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9.5 De resultaten en keuze slankheid. 
We k:unnen de resultaten van de vervormingen van de constructie met de verschillende 
slankheden in een grafiek weergeven. De verschillende Iijnen zijn verschillende slankheden. 
Horizontaal is de oppervlakte staal/kolom uitgezet (fig. 9.3). 
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Fig. 9.3 Vervorming van de constntche bij verschillende slankheden en toenemende kolomafmehngen 

We zien bier dat als de staalconstructie lichte kolommen heeft, de steUing opgaat: Hoe slanker 
hoe meer vervorming. Als de kolomafmetingen groter worden, gaan de slankheden 7,8 en 9 
het heel goed doen. Inschatting is dat de constructie zware doorsneden moet krijgen, zodat 
een van deze slankheden gekozen moet worden. 
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Fig. 9. 4. Optredend moment in de kern als percentage van het totaal optredende moment ten gevolge van wind, 
bij een toenemende kolomdoorsnede. 
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Als we de krachtsverdeling binnen de constructie bekijken kunnen we in het algemeen zeggen 
dat als het gebouw slanker is, de kem minder meedoet aan de totale krachtsverdeling (fig. 
9.4). Als de kolommen grotere afmetingen krijgen, zal de kem in verhouding nog minder 
gaan doen. 

Orn een aantal redenen zal er een slankheid van h/b = 9 gekozen worden: 
1. De overspanningen van de vloeren worden minder groot bij deze slankheid. Dat wil 

zeggen dat er eenvoudig met gewone vloersystemen gewerkt kan worden. 
2. De momenten in de outriggers zullen minder groot uitpakken, als deze een tweede 

draagweg gaan vormen. De arm wordt namelijk minder groot bij een grotere 
slankheid. 

3. De momenten in de kem worden niet al te groot. 
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10.1 lnleiding. 

Algemeen afstudeerverslag. 

Doelstelling bij uitwerken van het concept is dat er bij de draagconstructie van het gebouw 
sterke tweede draagwegen kunnen ontstaan in geval van het wegvallen van constructieve 
delen. Dit wegvallen van delen van de draagconstructie kan veroorzaakt worden door een 
aantal calamiteiten. Natuurlijk is het goed eens te kijken wat de normen zeggen over deze 
calamiteiten. 

Voorbeelden van deze calamiteiten zijn: 
1. Brand. 
2. Explosies. 
3. Ins la gen. 
4. Aardbevingen. 

In bijlage 6: "Vooronderzoek6; Calamiteiten" is meer te lezen over calamiteiten. 

10.2 Doelstelling vooronderzoek. 
De doelstelling van dit vooronderzoek is het opdoen van kennis over de regelgeving van 
verschillende calamiteiten, en het geven van een indruk van de invloed van een bepaalde 
calamiteit op de constructie. 

10.3 Opzet vooronderzoek (aanpak). 
Bij dit vooronderzoek worden de normen geraadpleegd over een aantal calamiteiten. Er wordt 
weergegeven welke normen/regels van toepassing zijn op de betreffende calamiteit. Ook zal 
kort de belasting omschreven worden, zoals deze in de norm omschreven wordt. Er zal daama 
gekeken worden in welke mate er rekening met de calamiteit gehouden moet worden bij het 
ontwerp van een veilig gebouw. 

10.4 Brandveiligheid. 
Het bouwbesluit geeft bepalingsmethoden voor het bepalen ven de brandwerendheid van 
constructieve elementen. Een experimentele methode is beschreven in de NEN 6069. Voor de 
Rekenkundige bepalingsmethoden zijn de NEN 6071 voor betonconstructies en de NEN 6072 
voor staalconstructies van toepassing. Voor de bepalingen van belastingen kan de NEN 6702 
Belastingen en Vervormingen gebruikt worden. Voor het beschouwen van weerstand tegen 
warmtedoorslag en warmteoverslag kan men de NEN 6068 ter hand nemen. In de NEN 6090 
staat beschreven hoe de permanente en veranderlijke vuurbelasting berekend kan worden. 

10.4.1 De standaardbrand. 
Voor het berekenen van de brandwerendheid van verschillende constructie elementen heeft 
men een curve voor de ontwikkeling van een brand gemaakt, n.l. de standaardbrandkromme 
(fig. l 0.1 ). Deze kromme is geen goede overeenkomst met de werkelijkheid. Dit omdat er in 
werkelijkheid sprake is van een niet volledig ontwikkelde brand en een volledig ontwikkelde 
brand. De standaardbrandkromme is een schematisering van een volledig ontwikkelde brand. 
Deze schematisering is behoorlijk overdreven vergeleken met de werkelijkheid. Een volledig 
ontwikkelde brand bestaat uit een brandfase en een dooffase. Deze dooffase is echter niet 
meegenomen in de standaardbrandkromme. Bij standaardbrandkromme wordt er gedaan alsof 
de brand alleen maar aangroeit tot er hele hoge temperaturen bereikt worden. 
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Standaard brand kromme 
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Fig. 10. J. De standaardbrandkromme met het temperatuursverloop in verhouding tot de tijd 

Deze standaardbrandkromme laat men in de NEN 6071 los op verschillende constructieve 
elementen van beton. Dit gebeurt zoal met kolommen, balken, wanden en vloerplaten. Men 
kijkt wat er moet gebeuren om een bepaalde brandwerendheid te halen. Bij de NEN 6072 
gebeurt datzelfde met stalen constructieve elementen. 

Met behulp van deze normen kan de brandwerendheid bepaald worden van constructieve 
elementen. 
De brandwerendheid houdt in: 

1. Het aan vuurbelasting onderworpen constructieve element bezwijkt tijdens deze 
periode niet. 

2. De warmte mag tijdens deze periode niet doorslaan. 
3. Ook moeten de aansluitingen zo gemaakt worden dat het vuur niet binnen deze tijd 

naar een bovenliggende verdieping overslaat. 

10.4.2 Regelgeving. 
In het bouwbesluit zijn een aantal regels gegeven betreft het onderwerp brandveiligheid. Uit 
de regelgeving is voor een hoogbouwconstructie van deze afmetingen onder andere van 
toepassing: 

1. Iedere verdieping is een brandcompartiment en een rookcompartiment. 
2. Tussen de vluchtschacht en de verblijfsruimte moet een verkeersruimte van tenminste 

2m lang liggen ter voorkoming van het binnendringen van rook in de vluchtschacht. 
3. Tussen de verdiepingen/brandcompartimenten is een brandwerendheid vereist van 

minimaal 60 min. 
4. De hoofddraagconstructie moet een brandwerendheid hebben van minimaal 90 min. 
5. Tussen de brandcompartimenten en de vluchtschacht is minimaal een 

brandwerendheid vereist van 60 min. Daar de vluchtschacht echter ook 
draagconstructie is moet deze een brandwerendheid hebben van minimaal 90 min. 

6. De loopafstanden voor te vluchten naar een veilige vluchtroute voldoen. 
7. Er zijn bij de verbinding van iedere verdieping naar de kem zelfsluitende deuren 

nodig. 
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8. Het product van de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting en de 
netto-vloeroppervlakte van een veiligheidstrappenhuis is per bouwlaag ten hoogste 
3500 MJ. 

10.4.3. Keuze brandwerendheid concept. 
De constructie zal aan deze eisen moeten voldoen. 

1. De draagconstructie krijgt een brandwerendheid van minimaal 120 min, ondanks de 
eis van 90 min. De eis van 90 min geldt ook voor utiliteitsgebouwen die veel lager 
zijn. Voor een gebouw van bijna 300 m hoog is de eis eigenlijk veel te laag. 

2. De vloeren krijgen een brandwerendheid van 120 min. 

10.5 Explosies. 

10.5.1 I nleiding. 
Daar het berekenen van de invloed van een explosie in een bepaalde ruimte op de constructie 
een zeer specialistische berekening is met veel onzekere factoren, zal er slechts algemeen op 
<lit onderwerp worden ingegaan. 
De NEN 6702 is de norm waarbij de belasting ten gevolge van een explosie globaal bepaald 
kan worden. In het SBR-rapport nr. 39 zijn algemene praktische aanbevelingen gedaan met 
betrekking tot het voorkomen van grote bijzondere belastingen op de constructie. De 
veiligheid van de centrale verwarmingsinstallaties komt aan de orde in de NEN 3028. 
Volgens de NEN 6702 hoeft er alleen rekening gehouden te worden met het ontstaan van een 
explosie in de volgende ruimten: 

- Ruimten waarin een opstelplaats voor een gasgestookt toestel is gesitueerd. 
- Ruimten bestemd om gasdrukregel en/of -meetinstallaties op te stellen. 
- Opslagruimten voor brandbare stoffen. 

10.5.2 De explosiedruk. 
In de NEN 6702 wordt een algemene formule gegeven voor de bepaling van de explosiedruk. 
Bij het toepassen van deze formule moet er aan een aantal punten voldaan worden. Deze 
fonnule mag bijvoorbeeld alleen toegepast worden als er sprake is van een prismatisch 
ruimte. Verder dient er een ontlastopening aanwezig te zijn grenzend aan de buitenlucht die 
bij een bepaalde explosiedruk in werking treedt. Ook mag de formule niet toegepast worden 
als er een grotere explosiedruk dan 1 00kN/m2 ontstaat. De ruimte mag niet groter zijn dan 500 
m3

. Voor verdere voorwaarden wordt verwezen naar de NEN 6702. 

De formule voor het berekenen van de explosiedruk is afhankelijk van: 
- Het soort gas wat zal exploderen. 
- De hoeveelheid gas die vermoedelijk zal ontsnappen. 
- De omvang van de ruimte waarin de explosie kan plaatsvinden. 
- De aanwezigheid van obstakels die drukverhogend kunnen werken. 
- De aanwezigheid van ontlastopeningen die drukverlagend werken. 

De explosiedruk op de omhullende bouwconstructie van een doosvormige ruimte ten gevolge 
van een explosie moet zijn beschouwd als een sinusvormige in de tijd verlopende belasting 
p(t) waarvoor geldt: 

p(t) =Prep* sin (2n * t/T) voor 0 < t s; 0.2 s 
p(t) = 0 voor t s; 0 en t > 0.2 s. 
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Dat wil zeggen dat de explosiedruk als volgt verloopt: 

Drukbelasting explosie 
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Fig. 10. 2 Ver loop drokbelasting ten gevolge van be lasting. 

De amplitude moet vermenigvuldigd worden met Prep• 
Als periode moet worden aangehouden T = 0.4 s. 

0,25 

Prep is de laagste waarde van de onderstaande formules: 
prep = Ca * ( Ci * Atotl Ai 
Prep= cb * (C * Atotf Ao)°-

7 

Hierbij zijn Ca en Cb explosiedrukconstanten. 
C is een constante afhankelijk van het soort gas. 
Atot is de totale oppervlakte van de doosvormige ruimte. 

I - Drukbelasting f 

Ao is de totale oppervlakte van de ontlastopeningen die aan de buitenluchtgrenzen en in 
werking treden als de explosiedruk groter worden dan een bepaald niveau. 

10.5.3 Conclusies m.b.t. explosies. 
Voor het nauwkeurig berekenen van de invloed van de explosie op de constructie is 
een dynamische berekening vereist. 
Bij de berekening van de respons van de constructie moet uitgegaan worden van een 
korte termijn belasting voor de materialen. 
Uit de formule is af te lei den dat de explosiedruk kleiner wordt als er meer 
ontlastopeningen zijn. Deze ontlastopeningen zijn de enigste manier binnen de 
formule om de explosiedruk binnen een bepaalde ruimte met een bepaalde gassoort 
naar beneden te krij gen. 
Explosies zijn vaak alleen lokaal en kunnen alleen lokale schade veroorzaken. Het is 
belangrijk bij het ontwerpen van een draagconstructie, dater voldoende alternatieve 
draagwegen zijn, zodat als er ergens lokale schade ontstaat de hele constructie niet 
bezwijkt. 
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10.6 lnslagen. 
Er is in het definitieve ontwerp een onderzoek gedaan naar de invloed van de inslag van een 
vliegtuig in het gebouw. Orn deze reden zal dit onderwerp hier worden overgeslagen. 

10. 7 Aardbevingen. 

10.7.1 lnleiding. 
Wetenschappers schatten het aantal aardbevingen per jaar over de gehele aarde op een 
miJjoen. Hier zitten zowel de kleine, als de grote aardbevingen in. In Nederland komen ook 
wel aardbevingen voor, maar meestal niet op zo'n verwoestende schaal als in echte 
aardbevingsgebieden. De sterkste aardbeving in Nederland vond plaats ten zuiden van 
Roennond op 13 apriJ 1992. Deze had een kracht van 5,8 op schaal van Richter. 
Een bepalingmethode voor het bepalen van de aardbevingsbelasting is in de Nederlandse 
normen niet vastgelegd. Het enigste wat de NEN 6702 doet is het indelen van Nederland in 4 
aardbevingsgebieden. Deze aardbevingsgebieden hebben een risico op aardbevingen van 
verschillende grootte. Verder zijn we voor een berekeningsmethode aangewezen op de 
Eurocode 8. 
Ook het onderdeel aardbevingen z.al globaal worden behandeld. Het onderzoeken van de 
invloed van een aardbeving op een hoog gebouw is al een eigen afstudeerproject waard. 

10.7.2 Eurocode 8. 
In de Eurocode 8 zijn de aardbevingsgebieden hetzelfde aangegeven als in de NEN 6702. Er 
zijn vier aardbevingsgebieden van A tot D (zie fig. 10.3). In deze aardbevingsgebieden is er 
risico op een aardbeving van een bepaalde intensiteit. Deze intensiteit is weergegeven in het 
figuur naast de aardbevingsgebieden. Het risico van een aardbeving van onderstaande 
intensiteit is een maal in de 475 jaar. De intensiteit is in een europese schaal vastgelegd 
namelijk de schaal van EMS. EMS staat voor European macro seismic scale. 

JI 

3 I l 6 1 

Fig. 10.3. Figuren van de aardbevingsgebieden met hun intensiteit. 

De meeste seismische activiteit is te verwachten in zuid-Limburg. Dit is gebied D. De te 
verwachten horizontale (primaire golven) versnellingen zijn per gebied: 

Gebied A.10 cm/sec2
. 

Gebied B. 22 cm/sec2
. 

Gebied C. 50 cm/sec2
. 
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Gebied D. 100 cm/sec2
. 

Voor het berekenen van aardbevingsbelastingen zijn er verschillende manieren ontwikkeld, 
namelijk statische en dynamische methoden. De statische methode wordt eigenlijk alleen 
maar toegepast bij lagere gebouwen. Bij de statische methode wordt een deel van alle 
verticale belasting in de horizontale richting als belasting op het gebouw gezet. Het gebouw 
moet deze belastingen kunnen dragen. Voor hoge gebouwen is een dynamische berekening 
nodig. Dit kan een zowel fysisch lineaire als een niet-lineaire berekening zijn. 

Van invloed op de berekening van de aardbevingsbelasting met de EC8 zijn: 
l. Ontwerp bodemversnelling. Zie de gebieden. 
2. De bodemsoort. Er zijn drie verschillende klassen. 
3. Het ontwerpspectrum van de aardbevingbelasting. 
4. Toegestane verplaatsingen van en binnen de constructie. 
5. Importantiefactor met betrekking tot de benodigde veiligheid. 

Met het ontwerpspectrum kan zowel een statische als een dynamisch lineaire berekening 
gemaakt worden. 

10.7.3 Conclusie. 
Ook op het onderwerp aardbevingen is heel globaal ingegaan. Het maken van een goede 
dynamische berekening voor de berekening van de aardbevingbelasting op een hoog gebouw 
vereist veel tijd en vakkennis. 
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11. 1 lnleiding. 
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Als het bij het concept voor het ontwikkelen van extra tweede draagwegen mogelijk is hele 
stukken van de draagconstructie weg te laten, moet het natuurlijk ook zo zijn dat de vloeren 
zonder deze ondersteuningen niet bezwijken. Als de vloeren namelijk zouden bezwijken zou 
er een voortschrijdende instorting kunnen ontstaan, waarbij de impuls die er optreedt op de 
outriggers zo groot zal zijn dat deze zal bezwijken. 
In <lit onderzoek zullen er verschillende typen vloeren naast elkaar gezet worden om ze te 
vergelijken en een goede keuze te kunnen maken van de vloer die het best bij het concept 
past. 
De onderstaande vloeren zullen globaal worden onderzocht. Aangezien deze bestaande 
systemen vrij bekend zijn zal er slechts een korte omschrijving worden gegeven. 

Prefab systemen: 
Kanaal platen. 

Mengvormen: 
Breedplaat/bekistingsplaatvloer. 
Bollenplaatvloeren. 
Gecombineerde staalplaat-beton vloer. 

In bet werk gestort: 
Vlakke plaatvloer. 
Cassettev loer/balkroostervloer. 

Er is meer over de vloerenanalyse te vinden in bijlage 7: "Vooronderzoek7; De vloer". 

11.2 doe/ vooronderzoek. 
Het doel van <lit vooronderzoek is het vinden van een betrouwbaar vloersysteem, waarbij er 
ondersteuningen weggelaten kunnen worden, zonder dat de vloer bezwijkt. 

11.3 Opzet vooronderzoek (aanpak). 
Het onderzoek is als volgt gedaan. Als eerste zijn er een aantal gangbare vloeren uitgekozen 
met bun principe van verwerken .. Deze vloeren zijn genoemd bij de inleiding. De vloeren 
worden aan een aantal criteria onderworpen. Deze criteria zijn: 

I. Veiligheid 
2. Gewicht 
3. Brandveiligheid. 
4. Kosten. 
5. Vormvrijheid. 
6. Werking in concept. 

De resultaten worden in een tabel weergegeven, en er wordt een keuze gedaan voor een 
vloersysteem om te gebruiken bij het definitieve ontwerp. 

11.4 Gegevens. 
De vloersystemen zullen in de plattegrond toegepast moeten kunnen worden zoals 
aangegeven in figuur 11.1. Van het gewicht dat de vloer krijgt zal per systeem een schatting 
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gemaakt worden. Voor de prefabsystemen zou bijvoorbeeld een legplan toegepast kunnen 
worden zoals weergegeven in 11.2 of 11.3. Er moeten dan stalen liggers toegepast worden. 
Per vloersysteem moet de haalbare overspanning bekeken worden. Een vlakke plaatvloer 
heeft als plattegrond figuur l l. l 
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Fig. 11.1. Plattegrond van het gebouw. Fig. 11. 2. Eventueel /egplan van een systeem. 

32000 

Fig. 11.3. Eventuee/ /egplan van een :,,ysteem. 
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11.5 Afsluitende verge/ijking vloeren. 
Orn een goede keuze te kunnen maken uit de onderzochte vloeren zijn de vloeren hieronder 
naast elkaar gezet. 

Eigenschappen Kanaalplaat- Staalplaat- Bollenplaat- Vlakke Cassette of 
vloer betonvloer vloer plaatvloer balkrooster-

vloer 
Veiligheid. - - + + + 
Gewicht + + 0 - 0 

(4.5 kN/m2
) (4.0 kN/m2

) (7.6 kN/m2
) (10.8 kN/m2

) (7.5 kN/m2
) 

Brandveiligheid + - + + + 
Kosten + + 0 - -
Vormvrijheid - 0 0 + 0 

Werking - - + + -
binnen concept. 
Tabel I I. I Overzicht vergelijking vloeren. 

De bollenplaatvloer komt er als beste uit. Het eigen gewicht van de vloer komt uit op 
ongeveer 7.6 kN/m2

• Deze waarde is een stuk hoger als waar aanvankelijk mee is gerekend in 
de proefberekening. 
De breedplaat ofbekistingsplaat is niet apart genoemd. Dit omdat het een deels prefab variant 
is van de vlakke plaatvloer. De eigenschappen komen verder overeen met de vlakke 
plaatvloer. 

11.6 Het dilemma van de vloerkeuze. 
Het kiezen van de juiste vloerconstructie is een dilemma. Volgens hoofdstuk 11. 5 zou de 
bollenplaatvloer als beste vloerconstructie naar voren komen. Het grote voordeel van deze 
vloer is het afdragen van krachten in alle richtingen. Er kunnen ondersteuningen weggelaten 
worden zonder dat de vloer bezwijkt. Dit wapenen op het weglaten van ondersteuningen kost 
echter veel wapening. Het weglaten van 3 willekeurige kolommen op een rij kan tot gevolg 
hebben dater meer dan 2 maal zoveel wapening in de vloer moet komen dan bij een normale 
situatie. 
Het statisch onbepaald zijn van vloerconstructies in hoogbouwconstructies is een nadeel en 
een voordeel. Het voordeel is wel duidelijk. Dat is de factor veiligheid. Er zijn ook nadelen 
aan verbonden. Bij hoogbouwconstructies kan het zo zijn dat kolommen ongelijk verkorten. 
Of dat de verkorting van de kern door de tijd heen anders loopt dan de verkorting van de 
staalconstructie. Bij een statisch onbepaalde vloer gaat de krachtsverdeling bij verschillende 
verkortingen anders lopen dan gedacht. 
Ook kost het wapenen van de bollenplaatvloer als een plaat wat extra tijd. Er moet namelijk 
nogal wat wapening bijgelegd worden, om de vloer als een plaat te laten werken. 

Kortom: Er valt nogal wat te zeggen voor de keuze voor een bepaalde vloerconstructie. Eigen 
gewicht, veiligheid, brandveiligheid etc. Er zal hier gekozen worden voor het toepassen van 
een bollenplaatvloer in het definitieve ontwerp. Dit met echter wel in het achterhoofd dat deze 
vloer niet de ideale vloer is voor een hoogbouwconstructie en de nadelen heeft die eerder 
genoemd zijn. 

Misschien moet er ook eens gedacht worden aan een lichte vloer waarvoor een speciaal 
bezwijkmechanisme wordt bedacht. Er kan namelijk aan gedacht worden de vloer zo te laten 
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bezwijken dat deze wel aan de kern blijft hangen. De vloeren zullen nooit bezwijken volgens 
het pan-caking idee. Er zal dan ook nooit een voortschrijdende instorting van dit formaat 
komen. 
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Bij het definitieve ontwerp is het concept met de mega-constructie verder uitgewerkt. Er zijn 
een aantal dingen aangepast ten opzichte van dat ontwerp. Als eerste is de invloed van de 
fundering in rekening gebracht. Dat is globaal gedaan, een uitwerking van een fundering voor 
een hoogbouwconstructie kost de nodige tijd. 
Verder zijn er ook meer compartimenten toegepast. Als bij de mega-portalen de regels te ver 
uit elkaar zitten, worden deze inefficient door de grote vervormingen. Dit gaat ten koste van 
materiaal. Verder is het ook zo dat als er meer outriggers de kem aan de mega-constructie 
verbinden, dat deze twee beter als een buis in buis systeem gaan samenwerken. Bij deze 
hoeveelheid compartimenten is de constructie van het gebouw behoorlijk efficient. Voor de 
tweede draagweg geldt: Bij meer compartimenten is het zo dat de optredende krachten in de 
constructieve elementen worden allemaal iets kleiner worden, zodat er minder snel bezwijken 
optreedt. 
Bij het definitieve ontwerp is de invloed van de inslag van een vliegtuig in het gebouw 
benaderd. Hier zijn de eigenfrequenties van het gebouw voor bepaald. Deze zijn een maat 
voor de reactie van het gebouw op zo'n impuls. De benadering die gemaakt is, is een globale 
conservatieve benadering. Het gaat eigenlijk over de inschatting van de reactie van de 
draagconstructie op zo'n impact. Er is een fysisch lineaire berekening gemaakt waarbij er een 
aantal constructieve elementen zijn weggelaten. Van deze elementen wordt ingeschat dat ze 
zouden bezwijken tijdens een impact. Deze zijn dus helemaal niet in de krachtswerking 
meegenomen, terwijl ze dat in werkelijkheid wel zouden doen. 
Het is wel mogelijk om hier een betere benadering van te maken. Er zou bijvoorbeeld een 
fysisch niet-lineaire berekening gemaakt kunnen worden. Dit zou iets verder gaan dan een 
afstudeerproject. Een exacte berekening is echter nooit te maken vanwege de grote 
hoeveelheid aannames die gedaan moeten worden. 

In <lit verslag zullen alleen globale lijnen weergegeven worden. De belangrijke input en 
output zal weergegeven worden. De hele berekening is te vinden in bijlage 8: "Definitief 
ontwerp". 

12.2 Doelstelling definitief ontwerp. 
Het doel van <lit laatste ontwerp is op basis van de resultaten van de vooronderzoeken, een 
ontwerp van een veilig, betrouwbaar stabiliteitssysteem te maken. Er zal ook gekeken worden 
naar de invloed van een impact en de te treffen maatregelen voor het dimensioneren van de 
constructie op een impact. 

12.3 Opzet definitief ontwerp (aanpak). 
Er zal een ontwerp gemaakt worden met de in de vooronderzoeken gemaakte keuzen. Dit zal 
gebeuren op basis van een aantal eisen. Deze eisen worden vooraf eerst opgesteld en zijn 
apart genoemd in hoofdstuk 12.4 "Vooraf gestelde eisen". Het ontwerp zal eerst alleen 
voldoen aan de eisen gesteld in de bruikbaarheidgrenstoestand en uiterste grenstoestand. Dit 
wordt hier ook wel referentie-ontwerp genoemd. Het resultaat kan uitgedrukt worden in een 
hoeveelheid materiaal die gebruikt moet worden, om de constructie te kunnen maken. 
Hiema zullen de dynamische eigenschappen van het gebouw bepaald worden, om een 
impactberekening te kunnen doen. De belasting van een impact van een vliegtuig zal bepaald 
worden, en op de constructie gezet worden. De constructie zal dan ook nog eens moeten 
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voldoen aan de eisen gesteld voor een bijzondere belastingcombinatie. Er zal gekeken worden 
naar de hoeveelheid extra materiaal die er nodig is om het gebouw "impactbestendig" te 
maken. 
Gebruikte normen: 
NEN 6702: Belastingen en Vervormingen. 
NEN 6 720: Voorschriften Beton. 
NEN 6770: Staalconstructies. 
NEN 6771: Stabiliteit staalconstructies. 
NEN 6740: Geotechniek. 
NEN 6743: Funderingen op palen. 

12.4 Vooraf gestelde eisen. 
Vooraf worden een aantal eisen gesteld, waaraan het constructieve ontwerp in bepaalde 
situaties moet voldoen. 

12.4.1 In de bruikbaarheidsgrenstoestand: 
- Het gebouw voldoet aan de eisen gesteld voor horizontale vervorming. Dit betreft 

zowel de maximale totale horizontale vervorming als de maximale vervorming per 
verdieping. 

- De individuele elementen van de constructie voldoen aan de gestelde eisen voor 
verticale doorbuiging. 

- De constructie van het gebouw is zodanig stijf dater geen hinderlijke trillingen door 
wind ontstaan. 

- De kniklengte van kolommen en diagonalen wordt op 2 verdiepingen of 7.2m 
aangehouden. 

12.4.2 In de uiterste grenstoestand. 
Gestelde eisen vooraf in de uiterste grenstoestand: 

- Geen van de constructieve elementen bezwijkt. 
- Er treedt geen algehele knikinstabiliteit op. 
- Er treedt geen partiele knikinstabiliteit op. De kniklengte wordt aangehouden op I 

verdieping van 3.6 m hoog. 
- Er worden geen eisen gesteld aan welke vervorming dan ook. 

12.4.3 Bij een bijzondere belastingcombinatie: 
- Worden alle veiligheidsfactoren van belastingen op 1.0 gesteld, uitgezonderd die van 

de windbelasting. Hier zal de momentaanfactor van 0.2 gebruikt worden. 
- Veiligheidsfactoren van het materiaal blijven in eerste instantie hetzelfde. 
- De kolommen/diagonalen mogen bij een kniklengte van 2 verdiepingen oftewel 7.2 

meter niet uitknikken. Zodra de kniklengte door het wegvallen van zijdelingse steunen 
groter wordt, zie het volgende punt. 

- Kolommen kunnen wegvallen door instabiliteitsverschijnselen. Dit kan bijvoorbeeld 
doordat er een te grote kniklengte ontstaat. Deze hele kolom kan niet meer aan de 
krachtsafdracht meewerken. Dit niet meer meewerken zal echter alleen maar in het 
desbetreffende compartiment gebeuren. Krachten zullen worden herverdeeld via de 
rest van de constructieve elementen in bovenliggende compartimenten. 

- De constructie moet er op gedimensioneerd zijn dater in welk compartiment dan ook, 
per compartiment drie opeenvolgende kolommen over de gehele hoogte van dat 
compartiment kunnen worden weggehaald. Dit alles zonder bezwijken. 
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- De benodigde hoeveelheid extra materiaal voor het opnemen van een bepaalde 
belasting, zal per belastinggeval bekeken worden. 

12.5 Het ontwerp. 

12.5.1 Algemeen. 
In het kort zal het principe van de mega-constructie nog een keer herhaald worden: De 
hoofddraagconstructie van bet ontwerp is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel is de mega
constructie in de geveJ. Deze mega-constructie bestaat uit gestapelde mega-portalen. Binnen 
in het gebouw is het tweede gedeelte, namelijk een kem van beton, die het veilige gedeelte 
van het gebouw vormt. 
Deze kern biedt niet alleen een veilige vluchtroute, maar werkt ook actief mee aan de totale 
krachtsafdracht en stijfbeid van bet gebouw net behulp van outriggers. 
Een andere belangrijke functie van de kern is het beschikbaar stellen van een tweede 
draagweg via de outriggers. Deze outriggers koppelen de mega-portalen aan de kem. 
Doordat dit bij ieder compartiment op acht plaatsen gebeurt werkt het hele systeem samen als 
een efficient buis in buissysteem. 
De regels van deze portalen zijn tegelijk ook het sterke, stijve medium waarlangs de 
outriggers hun krachten introduceren bij de mega-constructie. Het grote voordeel van het 
samenkomen van zowel de mega-constructie, als de outriggers bij deze verdiepingen is het 
garanderen van een sterke tweede draagweg, die direct geactiveerd wordt als er constructieve 
elementen wegvallen. Zie ook eerdere hoofdstukken. 

12.5.2 Dimensies en andere gegevens. 
Hieronder staan een aantal gegevens. Als eerste een plattegrond van een verdieping waar zich 
geen outriggers bevinden en een plattegrond van een verdieping waar zich wel outriggers 
bevinden (fig. 12.1 ). Ook is er een aanzicht weergegeven van de constructie. Daarbij is een 
overzicht geplaatst met de nummering van de compartimenten etc (fig. 12.2). 

Fig. 12. 1 Plattegronden van een standaard verdieping en een outriggerverdieping. 
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• Fig. 12. 2. Aanzicht en doorsnede van de constrnctie. 

De hart op hart afstanden van de kolomrnen zijn 8000 mm. 
De kem heeft een dikte van 700 mm en deze blijft gelijk over de hele hoogte. 
De totale constructieve breedte van het gebouw is 32 m. De constructieve hoogte van het 
gebouw is 288 m. Het gebouw heeft dan een slankheid van 288/32 = 9. 
De aangenomen fictieve elasticiteitsmodulus voor het beton is per compartiment bepaald 
Aantal verdiepingen: 80. Verdiepingshoogte is 3600 mm. Aantal compartimenten = 8 
De gekozen profielen en materiaalk:waliteiten worden bij hoofdstuk 11 .6 behandeld. 
Als vloer wordt er een bollenplaatvloer toegepast. Zie ook bijlage 8: "Definitief ontwerp" 
hoof dstuk 5 .3 De vloer. 

12.6 Het model. 
Het model dat in Esa-Prima-Win gebruikt wordt voor de berekeningen zal bier in twee delen 
weergegeven. Dit om een beter overzicht te krijgen. De totale constructie bestaat globaal uit 
twee delen. Als eerste namelijk delen binnen het gebouw. Het gaat bier om de kem en 
outriggers. Het andere deel is de mega-constructie van gestapelde mega-portalen. De kem is 
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benaderd als een koker met daarin gaten t.b.v. de deuropeningen. Voor de schematisering van 
de fundering zie bijlage 8 "Definitief ontwerp" hoofdstuk 5.4.3 "De fundering" 
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Fig. I 2. 3 Model Esa-Prima-Win 

12. 7 Het uitgangspuntlreferentie. 
Orn te kijken hoeveel extra materiaal de tweede draagwegen kosten bij calamiteiten, is bet 
misschien bet makkelijkste om van een uitgenut, afgeslankt ontwerp uit te gaan (referentie
ontwerp). De constructieve elementen zijn zo gedimensioneerd dat het ontwerp voldoet aan de 
eisen gesteld bij de bruikbaarheidsgrenstoestand en de uiterste grenstoestand. Dus niet de 
bijzondere belastingcombinatie. Nu kunnen we kijken hoeveel extra materiaal deze bijzondere 
belastingcombinatie kost en welke invloed dit extra materiaal heeft op de stijfheid van bet 
gebouw. 
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Fig. 12. 4. Aanzicht en doorsnede van de constructie met de gekozen profie/en. 

De totale vervorming van dit gebouw is 515 mm. Daarvan is 80 mm ten gevolge van de 
vervorming van de fundering. Bij de fundering is van goede condities qua samenstelling van 
de grond en qua vervonning van de kelder uitgegaan (Zie bijlage 8: "Definitief ontwerp" 
hoofdstuk 5.4.3 "De fundering"). AJs deze condities minder goed zijn neemt de vervorming 
toe. Bij deze 515 mm komen ook nog 2c orde vervormingen (Zie bijlage 8 "Definitief 
ontwerp" hoofdstuk 14). De eis voor de totale horizontale vervorming van dit gebouw is 
1/500 * 288000 = 576 mm. 

Orn de mate van samenwerking tussen de kem en de mega-constructie via de outriggers aan te 
geven is er nog een berekening gemaakt. 
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Stel dat de mega-constructie alles alleen zou moeten doen, omdat de kem van beton niet 
aanwezig is, wordt de vervorming 893 mm. Dit is een verschil in vervorming van 42%. De 
kem en de outriggers doen dus goed mee aan de totale krachtswerking. 

De massa van de bovenbouw van de constructie van het gebouw exclusief de vloeren is als 
volgt: 
Staal: 17931550 kg. Dit is 17931550/(288 * 32 * 32) = 61 kg/m3

. 

Beton: 19580536 kg. Dit is 19508536/(288 * 32 * 32) = 66 kg/m3
. (t.b.v. kem). 

Totaal: 37512086 kg. Dit is 37512086/(288 * 32 * 32) = 127 kg/m3
. 

Aan deze gegevens kunnen we refereren. 

12.6.1 Optredende krachten in de bruikbaarheidsgrenstoestand. 
De constructie is berekend met de gekozen profielen weergegeven in fig. 12.3. Een overzicht 
van de optredende krachten in de bruikbaarheidsgrenstoestand is te vinden in tabel 1 van 
bijlage 9: "Definitief ontwerp; Tabellen". 

12.6.2 Optredende krachten in de uiterste grenstoestand. 
Een overzicht van de optredende krachten in de uiterste grenstoestand is te vinden in tabel 2 
en 3 van bijlage 9: "Definitief ontwerp; Tabellen". Het betreft hier zowel de "gunstige" als de 
"ongunstige" uiterste grenstoestand combinatie. 

12. 7 Dynamische eigenschappen gebouw. 
Orn de gevolgen van een inslag van een vliegtuig in dit gebouw te bekijken, moeten eerst de 
dynamische eigenschappen van het gebouw bepaald worden. Het betreft hier de 
eigenfrequenties van het gebouw, welke bepalend zijn voor de invloed van zo'n impact. Het 
bepalen van de eigen-frequenties zal onder andere met behulp van Esa-Prima-Win gebeuren. 
Hier wordt hetzelfde model voor gebruikt als voor de statische berekeningen. Ook zullen er 
handberekeningen gemaakt worden. Voor schematisering van het gebouw zie hoofdstuk 12.6. 

12. 7.1 De werking van Esa-Prima-Win. 
Orn berekeningen goed uit te kunnen voeren, is het goed de werking van het gebruikte 
programma globaal te weten. Het programma dat zowel voor de statische, als de dynamische 
berekeningen gebruikt is is Esa-Prima-Win. Hier gaat het alleen over het dynamisch gedeelte. 
Orn dynamische berekeningen uit te voeren moet er eerst een model gemaakt worden. Dit 
model bestaat uit een geometrie, met de daarbij gekozen materialen, en de op de geometrie 
gezette massa's. Bij Esa-Prima-Win kan dit model samen met de massa's over worden 
genomen van de statische berekening. Esa-Prima-Win maakt van dit model een lumped mass 
model. Dat wil zeggen dater een massa-veersysteem van gemaakt wordt met meerdere 
vrijheidsgraden, waarbij gelijkmatig verdeelde belastingen als "punt"massa's op het model 
gezet worden. 

Hier wordt een massa-matrix M van berekend, en een stijfheidsmatrix K. 

De bewegingsvergelijking van een dynamisch model kan worden geschreven als een matrix 
vergelijking: .. . 
M * X + C * X + K * X = F (t) 
Met F(t) als tijdsafhankelijke belasting op het model. Als er demping toegepast wordt is C de 
dempingsmatrix. 

Afstudeerproject Eimar Kranendonk. 53. 



Algemeen afstudeervenlag. 

De eigenwaarden kunnen als volgt bepaald worden: 
ff 

M*X + K*X = O 

Een algemene oplossing voor X = <I> * sin ( ro * (T - T 0)) 
Hforbij is <I> een eigenvector. 

De versnelling X kan geschreven worden als: X = - <I> * ro2 * sin ( ro * (T - T 0)) 

Deze vergelijkingen substitueren: 
K * <I> - M * <I> * ro2 = 0 
De niet triviale oplossingen hiervan zijn de oplossingen voor de eigenfrequenties. Ook kan 
met deze vergelijking de eigenvector bepaald worden. 

De exacte respons van een massa-veersysteem met 1 vrijheidsgraad kan bepaald worden met 
de integraal van Duhamel. Daar bet model veelal meerdere vrijheidsgraden heeft is bij Esa 
een andere oplossing gebruikt: 
De respons van de constructie op een bepaalde belasting wordt bepaald door de 
bewegingsvergelijking numeriek te integreren met kleine stapjes. 

" M * X + K * X = F (t) 
Met F(t) als tijdsafhankelijke belasting op bet model. 

De in de constructie optredende krachten zijn in de formule te vinden als K * X. 

12.7.2 Eigenfrequenties. 
De met Esa-Prima-Win berekende eigenfrequenties van de intacte constructie zijn 
weergegeven in tabel 12.1. De eigen trillingsvormen zijn hieronder weergegeven (fig. 12.5). 
Dit geldt natuurlijk in de twee hoofdrichtingen (x en y) van het gebouw. Het gebouw is 
namelijk symmetrisch. 

Eigen trillingsvonnen 

~ 
:, 1---~IA--l\,L----'---+--------1 ~------~ 
0 
.Q & f----1-l:Ht-ift--'\----~.,_.------'--:----''--I 

.! 1,---:,---'t,~,+--+-----c~ -----::----,--f 
0, 
0 1-----1-!W't''rt-·--+--.~---.---:-:---:-:--'----=-! 
0 
::C 1---~~ ~--i-~----------"-_;__--"l 

- 1 e eigenfrequentie 
- 2e eigenfrequentie 

3e eigenfrequentie 

- 4e eigenfrequentie 

Amplitude 

Fig. J 2. 5 De eigen trillingsvormen van het gebouw van de /6, 2•. 3" en 4" eigen translatiefrequentie. 
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van Esa-Prima-Win 
0.123 Hz 
0.423 Hz 
0.821 Hz 
1.168 Hz 

Tabel 12.1. Eigenfrequenties met behulp van Esa-Prima-Win. 

Deze eigenfrequenties zullen met de hand globaal gecontroleerd worden. De reden hiervoor is 
het laag uitvallen van de hogere eigenfrequenties. Bij een met de massa over de hoogte 
verdeelde kolom met alleen buigvervorming is de verhouding van de eigenfrequenties: 
le: 2e: 3e= 1: 6.30: 17.49. 
Oat is hier niet het geval. Hier zijn de verhoudingen: 1 e: 2e : 3e = 1 : 3.44 : 6.67. De hogere 
eigenfrequenties wijken meer dan 100% af. 

12. 7 .3 Verklaring naar beneden afwijkende eigenfrequenties. 
Er is onderzoek gedaan naar de reden van het naar beneden afwijken van de hogere 
eigenfrequenties. 

De berekening hiervan is te vinden in bijlage 8: "Definitief ontwerp" hoofdstuk 5. 

De reden van het naar beneden afwijken van de eigenfrequenties is afschuifvervorming. Bij 
deze constructie is ongeveer 28% van de totale vervorming afschuifvervorming. 
Een algemene conclusie uit het vooronderzoek: 
Er kan gezegd worden dat bij een systeem waarin zowel buigvervorming als 
afschuifvervorming aanwezig zijn, deze afschuifvervorming een behoorlijke invloed heeft, 
zowel op de trillingsvorm als op de eigenfrequentie. Dit ondanks dat de afschuifvervorming 
maar een klein dee! is van de totale vervorming. Met name bij de hogere eigenfrequenties zal 
deze afwijking tot uitdrukking komen, door het geven van een veel (meer dan 100%!) lagere 
waarde van de eigenfrequentie. Het nadeel van dit verschijnsel is dat de hogere 
eigenfrequenties van het systeem belangrijker worden, omdat ze immers lager zijn. De 
amplitudes van deze hogere eigenfrequenties zullen dan ook groter worden. 

Dit effect zal eigenlijk alleen bij hoogbouwconstructies kunnen worden waargenomen. Hier 
ontstaat namelijk alleen een s-vormige uitbuigingsvorm van het gebouw bij een horizontale 
gelijkmatig verdeelde belasting. Deze s-vormige uitbuigingsvorm wordt veroorzaakt door het 
aanwezig zijn van zowel buigvervorming in de vorm van het verlengen en verkorten van 
kolommen, als afschuifvervorming door het niet schuifvast zijn van de constructie. 

In principe geldt bovenstaande conclusie voor alle hoogbouwconstructie-typen, de ene in 
meerdere mate, de andere in mindere mate. Het is moeilijk om per type te omschrijven wat 
het precieze effect is, omdat dit afhankelijk is van de verhouding buigvervorming
afschuifvervorming. Deze verhouding wordt o.a. beinvloed door de hoogte van het gebouw, 
de slankheid van het gebouw, de gekozen profielen etc. Een algemene uitspraak kan echter 
we! gedaan worden. 

De constructie waar tot nu toe mee is gerekend, is een mega-constructie van gestapelde stalen 
portalen, met in het midden van de plattegrond een kem van beton. Deze kem werkt samen 
met de mega-constructie als een buis in buissysteem door middel van outriggers. Bekend is 
dat portalen nogal wat afschuifvervorming hebben. Dit wordt een beetje tegengegaan door de 
kem. Het aandeel afschuifvervorming van de totale vervorming was 28%. 
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De verhoudingen van de eigenfrequenties met de matrix-iteratie-methode komt dan uit op: 
fe1 : fe2: fe3 = 0.111 Hz: 0.409 Hz: 0.779 Hz 
(Dit met een gemiddeld gebouwgewicht van 454000 kg/m 1, een hoogte van 288m en een 
totale vervorming van 515 mm). 

Een raamwerkgevelbuis kan als verhoudingen buigvervorming : afschuifvervorming hebben: 
60% : 40%. De verhoudingen van de eigenfrequenties worden: 
fe1 : fe2: fe3 = 0.111 Hz: 0.370 Hz: 0.678 Hz 

Een mega-constructie bestaande uit een mega-vakwerk, of een vakwerkbuis, heeft veel 
minder afschuifvervorming. De verhouding buigvervorming : afschuifvervorming kan zijn: 
80% - 20%. De verhoudingen van de eigenfrequenties worden: 
fe1 : fe2: fe3 = 0.112 Hz: 0.449 Hz: 0.881 Hz 

Een gebouw zonder afschuifvervorming heeft als eigenfrequentieverhoudingen: 
Ie! : fe2: Ie3 = 0.114 Hz: 0.682 Hz: 1.841 Hz 

Nogmaals: Bovenstaande percentages zijn schattingen van de verhoudingen tussen de 
buigvervorming en de afschuifvervorming van verschillende constructietypen, bij eenzelfde 
geometrie gebouw. Deze kunnen behoorlijk varieren door o.a. profielkeuze, h.o.h. afstanden 
kolommen, verdiepinghoogte e.t.c. 

12.8 De belasting van een inslaand vliegtuig. 

12.8.1 lnleiding. 
leer actueel zijn natuurlijk inslagen van vliegtuigen in gebouwen. Dit zeer actuele onderwerp 
is echter een ook heel lastig onderwerp. Als eerste al op het punt van discussie of gebouwen 
berekend moeten worden op inslagen van vliegtuigen of niet. Als dat wel zou moeten, op wat 
voor vliegtuig zou dat dan gebaseerd moeten zijn. Feit is dat door de jaren heen de vliegtuigen 
veel zwaarder, groter en sneller zijn geworden. Een gebouw wat nu gebouwd wordt, en hierop 
berekend wordt, zou over een aantal jaar al niet meer kunnen voldoen. 
Het tweede punt is de manier waarop zo'n inslag in een gebouw door een vliegtuig 
gesimuleerd zou kunnen worden. In zo'n simulatie zouden een onzekerheden komen te zitten, 
waardoor de berekening onbetrouwbaar kan worden. Een globale conservatieve benadering 
kan wel gemaakt worden. 

12.8.2 De conservatieve benadering (kwalitatieve beschouwing). 
De benadering van de inslag van een vliegtuig zal conservatief zijn. Aangenomen wordt dat 
als er een vliegtuig in het gebouw vliegt, er drie kolommen in de gevel over de gehele hoogte 
van het compartiment zullen bezwijken (fig 12.6). De breedte van het gat is dan de gehele 
breedte van het gebouw en dat is 32 meter. Deze breedte is ongeveer gelijk aan het gat wat het 
ene vliegtuig sloeg in WTC 2. 
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Missende kolommen. 

ttttttttt 
OWIND * 4J 

Fig. 12. 6 Overzicht optredende krachten en wegvallende kolommen. 

De totale berekening van de optredende krachten bestaat uit de som van twee delen. Het 
eerste deel is een statische berekening van de optredende krachten met het gat in de gevel, ten 
gevolge van de permanente en veranderlijke belastingen. 
Het tweede deel is de dynamische berekening van de krachten van het inslaand vliegtuig. In 
werkelijkheid is <lit natuurlijk niet de gang van zaken. Het gat is natuurlijk niet aanwezig 
v66rdat het vliegtuig het gebouw invliegt. De kolommen ter plaatse van het gat zullen 
natuurlijk bezwijken, maar toch altijd iets meewerken aan de totale krachtsafdracht. 
Op het moment dat het vliegtuig de gevel raakt, en heel veel weerstand ondervind, zal het in 
delen uiteen vallen. Sommige delen zullen plastisch vervormen bij het raken van de 
constructieve elementen van het gebouw, en zich eigenlijk meer gedragen als massa's die het 
gebouw binnenvliegen. De vleugels, staart en delen van de romp zijn relatief zacht. Gevaarlijk 
zijn onderdelen als het landingsgestel en de motoren. Een motor weegt bijvoorbeeld zo'n 
4000 kg en vormt een projectiel dat dwars door het gebouw kan vliegen. 
Een belangrijke rol spelen de vloeren. Het is van belang als deze bezwijken dat ze geen 
voortschrijdende instorting veroorzaken. Wat het inslaan van een vliegtuig in het gebouw 
precies voor de vloeren inhoudt, zou apart onderzocht moeten worden. Duidelijk is wel dat 
een aantal van deze vloeren zullen bezwijken. Belangrijk is wel dat de vloeren in staat zijn de 
impuls van een of twee instortende vloeren kunnen dragen. 
Verder is het statisch onbepaald zijn van de vloeren wel belangrijk voor de tweede draagweg, 
ondanks dat <lit problemen met zicht meebrengt bij hoogbouwconstructies. Dit gebouw heeft 
bijvoorbeeld een kem van beton en een constructie van staal. De uiteindelijke verkortingen 
tussen kem en staalconstructie is wel gelijk, maar door de tijd heen verlopen de verkortingen 
verschillend. De staalconstructie heeft zijn uiteindelijke vervorming gelijk na belasten. De 
kem echter niet. Deze verkort door de invloed van kruip en krimp op de lange termijn ook 
nog. Als de vloer ingeklemd is in de kem, levert dat problemen op in de vorm van 
ongewenste krachten in de vloer. 
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Als de vloer statisch onbepaald uitgevoerd moet worden wil dat ook zeggen dat deze zich 
gedraagt als een plaat die in meerdere richtingen zijn krachten afdraagt. Dat zou met de huidig 
veel toegepaste techniek van de praktische en goedkope gecombineerde staalplaatbetonvloer 
niet kunnen. Altematieven waar dat wel bij kan, zoals hier toegepast namelijk een 
bollenplaatvloer, hebben zeker ook nadelen. De vloer is relatief zwaar. Er moeten zware 
vloerdelen omhoog getakeld worden. Ook moet er nogal wat wapening bijgelegd worden om 
de vloer in alle richtingen te laten werken. Er zouden natuurlijk wel alleen prefab lichte 
wapeningskorven omhooggetakeld kunnen worden. 
Het zwaar zijn van de vloeren is niet zo erg voor de kolommen. De afineting van de 
kolommen van dit slanke gebouw worden hoofdzakelijk bepaald door vervorming van het 
gebouw bij windbelasting. Bij deze afmetingen kunnen de kolommen de vloerbelasting 
makkelijk dragen. Waar het zwaarder zijn van de vloeren wel bepalend voor is, is de 
benodigde draagkracht van de fundering. 
Een voordeel van het relatief zwaar zijn van de vloeren is dat een zijdelingse impact in het 
gebouw, van bijvoorbeeld een vliegtuig, minder grote krachten en uitslagen van de 
draagconstructie veroorzaakt. De massa van het gebouw is dan namehjk groter. 

12.8.3 Benadering belasting. 
De optredende belasting van een inslaand vliegtuig zou op een aantal manieren 
geschematiseerd kunnen worden. 

Eerst wat gegevens over bijvoorbeeld de vliegtuigen die in de twin-towers sloegen. Deze 
zullen als referentie gebruikt worden. 

Dit waren Boeiing 767's. 
Eigenschappen: 
Lengte = 48.5 m. 
Spanwijdte = 47.8 m. 
Maximale startgewicht m = 204120 kg. 
Hoeveelheid brandstof = 90770 I. 
Snelheid = 850 km/u. 
De maximale kinetische energie die zou kunnen optreden als dit vliegtuig 100 % vol zou 
zitten met lading en brandstof en op kruissnelheid tegen iets aan zou vliegen zou zijn:: 
Ekimnax = ½ * m * v2

. 

Ekin:max = ½ * 204120 * (850/3.6)2 *10-3 
= 5.68 * 106 kN * m. 

Op het moment dat ze in de twin-towers sloegen bedroeg het gewicht niet het maximale 
startgewicht. Experts schatten de massa van de vliegtuigen op dat moment op 150000 kg. 
Deze massa zal in de verdere berekening ook worden aangehouden. 

De massa verdeeld over de lengte van het vliegtuig van deze Boeiing ziet er geschematiseerd 
als volgt uit: 
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Schematisatie massadistributie 
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Fig. 12. 7 massaverdeling over het vliegtuig vancif de neus gemeten. 

De totale massa komt uit op 150000 kg. Het vliegtuig zou in drie delen opgedeeld kunnen 
worden. Eerst het neusgedeelte. Daama het vleugelgedeelte met motoren, vleugels etc. Dit is 
veel zwaarder. En als laatste het staartgedeelte wat het lichtste is. 
Bekend is dat het vliegtuig zelf een bepaalde kniklast heeft. Zodra deze overschreden wordt, 
en dat wordt deze bij een inslag, bezwijkt het vliegtuig. Het frommelt op en valt in delen uit 
elkaar. Hiervan kunnen we gebruik maken bij het berekenen bij van de belasting. 

Zo kunnen we bijvoorbeeld een schematisering maken door drie massa's achter elkaar in het 
gebouw te laten vliegen met de snelheid van het vliegtuig. Er zal gedaan worden of deze 
massa's niet meer aan elkaar verbonden zitten, wat in werkelijkheid ook zo zal zijn als een 
vliegtuig in een gebouw slaat. De massa van het neusgedeelte zal als eerste in het gebouw 
slaan en een impuls op het gebouw veroorzaken. De impuls van de tweede massa, zal echter 
veel groter zijn, en die van de derde massa het kleinst. De tweede massa raakt het gebouw iets 
later dan de eerste massa, en de derde massa raakt het gebouw het laatst (fig 12.8). 
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Fig. 12.8 Schematische voorstelling inslaand vliegtuig. 
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12.8.4 Schematisering als eenparig vertraagde beweging. 
Als eerste zal de belasting geschematiseerd worden als eenparig vertraagde beweging. 
Daarvoor moeten er een aantal stellingen gemaakt worden. 
Ekin= Epot 

Orn de optredende kinetische energie op te vangen moet er een bepaalde arbeid verricht 
worden. Deze kracht bestaat uit een kracht die over de afstand werkt waarover het vliegtuig 
vertraagd wordt. Deze energie kan omschreven worden met: 

X 

E pot = f F(x)dx 
0 

Deze kracht F kan genomen worden als een gemiddelde kracht. 

Daarmee kan gezegd worden dat de gemiddelde kracht die ontstaat om het vliegtuig binnen 
het gebouw af te remmen gelijk is aan: 
--.----, 'I I .a., ..a., ?: 
~kin;max = 1/2 .,. ffi .,. v-. 
De massa van het vliegtuig in de gebruikstoestand zal nooit 204120 kg bedragen. De massa 
wordt aangehouden op 150000 k~. 
Ekin;max = ½ * 150000 * (850/3.6) * 10-3 = 4.18 * 106 kN * m. 
E;pot = F gem * X. 

Stel dat het vliegtuig over 32m, dat is de hele breedte van het gebouw, afgeremd wordt. 
E;pot=F8em*x=4.18* 106 = F*32. 
F8em = 130660 kN. 

De bijbehorende vertraging a= F/m = 130660 * 103/150000 = 871 m/s2 

Ook is de impuls p = m * v gelijk aan F (t). 

met Fgem kan nagegaan worden dat de tijd van zo'n inslag erg klein is: 
m*v=F8em*At 
150000 * 236 = 130660 * 103 * At 
L\t = 0.2709 S. 

Als we hiermee teruggaan naar de 3 massa's die in het gebouw vliegen krijgen we het 
volgende plaatje: 

F-tdiagram 
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Fig. 12. 9 F-t diagram bU de in het gebouw vliegende massa 's 
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In werkelijkheid loopt dit F-t diagram natuurlijk niet zo blokkerig. 
Dit bovenstaande plaatje is natuurlijk makkelijk te benaderen: 
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Fig. 12.10. F-t diagram bij de in het gebouw vliegende massa 's benaderd met een blok. 

Overzicht aangehouden gegevens bij eenparig vertraagde beweging: 
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12.8.5 Schematisering als lineair afnemende vertraagde beweging. 
Bij de bewering dat de beweging van een inslaand vliegtuig in een gebouw eenparig vertraagd 
wordt zal menigeen zijn twijfels hebben. Als het vliegtuig tegen het gebouw aanvliegt zal de 
ondervonden weerstand in het begin groot zijn. Alle constructieve elementen zijn namelijk 
nog intact. De kolommen zullen dan bezwijken, waardoor de weerstand minder wordt 
enzovoort. Dit is de reden dat er ook gekeken wordt naar een lineair afnemende vertraagde 
beweging. De inslagtijd blijft gewoon hetzelfde. Het zal ook niemand verwonderen dat het F-t 
diagram zijn top opt= 0 heeft en afneemt tot O bij de totale impacttijd. 

Terug naar de drie inslaande massa's: 

F-t diagram 
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Fig. 12.11 F-t diagram b(i de in het gebouw vliegende massa 's 

Ook dit kan benaderd worden: 
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Fig. 12.12. F-t diagram b(i de in het gebouw vliegende massa 's geschematiseerd tot driehoek. 
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Overzicht belasting lineair afnemend: 
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12.9 Wat zal er berekend worden? 
Er zullen twee impacts berekend worden. 

Een op 2/3 hoogte van het gebouw. Dat is midden in het 6e compartiment op 198m 
hoogte. 

- Een op 0.95 * h. Dat is in het bovenste compartiment op 270 m hoogte. 

De twee verschillende belastinggevallen zullen aangehouden worden: 
De blokbelasting. (Eenparig vertraagde beweging). 
De driehoeksbelasting. (Lineair afnemende vertraagde beweging). 

Er zal rekening gehouden worden met 3 verschillende dempingen. De werkelijke demping 
van de constructie is moeilijk te bepalen: 

Staaldemping. 
Het gemiddelde van de staal,- en betondemping. 
De betondemping. 

De resultaten zullen worden geevalueerd. 
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12.10 Resultaten inslag 198m. 
De eigenfrequenties van het gebouw nu met het gat in de gevel zullen niet opnieuw 
weergegeven worden. Het gat in de gevel is namelijk maar een kleine verstoring, en heeft niet 
veel verlagende invloed op de eigenfrequentie. 

t t t t f f f f :t 
OWIND * lJl 

Fig 12.13 Overzicht richting en hoogte inslag. 

Missende 
kolommen. 

12.10.1 Optredende statische krachten bij de bijzondere belasting. 
Door het wegvallen van een aantal kolommen in de gevel, zullen de statische krachten als 
permanente belasting en veranderlijke belasting op een andere manier afgedragen moeten 
worden. Dit zal hoofdzakelijk via de bedachte tweede draagwegen gebeuren. 

De windbelasting wordt gereduceerd van een factor 1.5 in de uiterste grenstoestand, tot een 
factor 0.2 bij deze bijzondere belasting. Dit omdat er statistisch gezien bijna nooit een orkaan 
optreedt en er tegelijk een vliegtuig inslaat. Dit reduceren van de windbelasting geeft 
mogelijkheden aan het systeem tot het opnemen van andere belastingen. 

De aangehouden statische belastingcombinatie is: 
1.0 * eigen gewicht + 1.0 * permanente belasting + 1.0 * momentane (0.5) veranderlijke 
belasting + 0.2 * veranderlijke windbelasting. 

De reserves voor het opnemen van bijzondere belastingen komen hieruit: 
1. Het dimensioneren van de constructieve elementen op de totale vervorming van het 

gebouw is maatgevend, en niet de optredende krachten. Dat wil zeggen dat het 
gebouw overcapaciteit heeft aan sterkte, als de vervormingen geen rol spelen. (Voor 2e 
orde effecten natuurlijk wel). 

2. In de uiterste grenstoestand worden er voor de belastingcombinaties 
veiligheidsfactoren gebruikt. Deze zijn voor permanente belastingen 1.2 en voor 
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veranderlijke belastingen 1.5. Deze kunnen bij een bijzondere belastingcombinatie 
gereduceerd worden tot 1.0. 

3. Het reduceren van de windbelasting. 

Een overzicht van optredende krachten en spanningen met het gat in de gevel is terug te 
vinden in bijlage 9: "Definitief ontwerp~ Tabellen" tabel 4. 

Een aantal conclusies kunnen met dit overzicht getrokken worden. 
Het systeem is erg veilig bij het wegvallen van constructieve elementen. Er kan een gat 
gemaalct worden in de gevel over de hele breedte, terwijl dit nauwelijks iets extra kost. In 
calamiteiten als explosies, brand, het wegvallen van zijdelingse ondersteuningen van 
kolommen, etc. voldoet de constructie uitstekend. 

12.10.2 Res pons gebouw; Optredende vervormingen. 
De respons van het gebouw is enigszins afhankelijk van de gebruikte belasting en demping. 
Over bet algemeen is het zo dat als de demping groter is, de optredende vervorming van het 
gebouw kleiner zal zijn. 
Wat betreft de op de constructie gezette krachten kan gezegd worden dat het qua vervorming 
nauwelijks uitmaakt welke belasting er gebruikt is, of dit nu de blokbelasting of de 
driehoeksbelasting is. 

Orn een indruk te geven van de optredende trilling in het gebouw, zal de vervorming van een 
aantal van het gebouw getekend worden. De aangehouden belasting is de lineair afnemende 
belasting. Als demping wordt staaldemping aangehouden. 

Voor meer details, de verschillende dempingen en verschillende belastingen: Zie bijlage 8: 
"Definitief ontwerp" hoofdstuk 7. 

De totale uitbuiging van het gebouw ten gevolge van de inslag is 980 mm. 
Orn inzicht te krijgen in het trillingsgedrag van de hele constructie zal van vier punten op de 
constructie de verplaatsing in de tijd beschreven worden. Deze punten bevinden zich op 0.25 
* h, 0.50 * h, 0.75 *hen aan de top van het gebouw. Als referentie wordt 
x(t) = A* sin rod t * e.(,mnt in de grafieken getekend. 
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Fig. 12.14. De vervorming van de top in de tijd 
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Overheersende trilling aan de top is de trilling met de l e eigenfrequentie (fig. 12.14). De 
trillingstijd hiervan is T = 8.3 sec. f = J/f = 1/8.3 = 0.120 Hz. 
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Fig. 12.15. De vervorming van het punt 0. 7 5 * h in de tijd. 

Te zien is dater een andere trilling door de trilling met de 1 e eigenfrequentie heen gaat lopen. 
Deze trilling heeft een trillingstijd van ongeveer T = 1.1 sec. Dit is de 3e eigenfrequentie die 
ook aangeslagen wordt. De frequentie hiervan is l/1. l = 0.91 Hz. Dat de 3e aangeslagen wordt 
is niet vreemd, want bij de eigenvorrnen van de eigenfrequenties is te zien dat de 3e 
eigenfrequentie op de hoogte van de impact een maximum uitwijking heeft. 
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Fig. 12. 16. De vervorming van het punt 0.50 * h in de tijd 
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Vervorming op 0.25 * h 
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Fig. 12.17. De vervorming van hetpunt 0.25 • h inde tijd 

De grafiek van de vervormfog op 0.25 * h ziet er in eerste instantie grillig uit. Dat komt door 
het feit dat de 3e eigenfrequentie op deze hoogte zijn top of maximum amplitude heeft. De 
trilling van de 3e eigenfrequentie is bier dus maximaal, terwijl de trilling van de 1 e 
eigenfrequentie bier nog maar een kleine amplitude heeft. 

Dat de 3e eigenfrequentie in verhouding tot de 1 e eigenfrequentie sneller uitdernpt is vrij 
logisch. Een trilling van een punt met demping kan omschreven worden: 
x(t) = A * sin O)d t * e.(,ront 
In de factor e-r,ront is de demping verwerkt. De eigen cirkelfrequenties van de hogere 
eigenfrequenties is groter. Dat wil zeggen dat de factor e-r,ront eerder tot nul nadert bij 
eenzelfde tijd. 

De hogere eigenfrequenties bij dit gebouw vielen lager uit dan verwacht. De reden biervoor is 
eerder aan bod geweest. Dat heeft wel tot gevolg dat bij een dynamische belasting als deze, de 
2e en 3e eigenfrequenties een grotere amplitude hebben dan verwacht. Ook dempen ze minder 
snel uit dan verwacht. 

12.10.2 Respons gebouw; Optredende krachten. 
Een overzicht van de optredende krachten en spanningen ten gevolge van de inslag van een 
vliegtuig is te vinden in tabel 5 van bijlage 9: "Definitief ontwerp~ Tabellen". 

Wat betreft optredende krachten maakt het nauwelijks uit welke belasting er aangehouden is. 
De optredende krachten met de blokbelasting zijn nagenoeg gelijk aan de optredende krachten 
met de driehoekbelasting. 

Zonder deze optredende krachten zelfs maar te combineren met de in de statische toestand 
optredende krachten voldoet het meeste al verreweg niet meer. 
De grootste problemen ontstaan in de bovenste 2 compartimenten. Dat komt vooral door het 
feit dat de constructie naar boven verjongt. Door de kleinere staafafrnetingen lopen de 
spanningen hoger op. 
Er treedt eigenlijk een combinatie op van 2 soorten bezwijkmechanismen. Het eerste is het 
optreden van een groot "overturning" moment in de constructie door de reactiekracht die het 
gebouw levert. Dit zorgt voor axiale krachten in de kolommen, de krachten in de outriggers, 
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en een buigend moment in de kem. Dit moment is nog wel aardig op te nemen, omdat de 
capaciteit van deze elementen groot zijn. 
Het tweede mechanisme is voor dit gebouw zeker net zo belangrijk. Dit is een 
pons/schuifmechanisme. Het vliegtuig zorgt voor grote schuifkrachten binnen de constructie 
als het afgeremd wordt. Natuurlijk is er de gewone dwarskrachtreactie die geleverd wordt 
door de fundering. Maar ook de massatraagheid van het gebouw speelt een belangrijke rol in 
het ontstaan van grote schuifkrachten. Als het vliegtuig namelijk het gebouw op 2/3 van de 
hoogte binnenvliegt, zullen er naar boven toe ook schuifkrachten optreden. Dit komt door de 
daar aanwezige massa die een reactie levert aan de dynamische impuls. 
De schuifkrachten zorgen niet alleen voor het overschrijden van de sterkte van diagonalen, 
maar ook voor vervelende buigende momenten in de kolommen in de richting waarin het 
vliegtuig het gebouw invliegt. De knopen van het vakwerk waaruit de mega-portalen zijn 
opgebouwd zijn namelijk momentvast. Deze kolommen hebben een zelf een grote 
buigstijtbeid. Als er een buigend moment optreedt, doen de diagonalen veel, maar de 
kolommen zelf doen ook nog wat. Een manier om dit te reduceren is het verstijven van de 
diagonaien. De knooppunten schamierend maken kan qua verbindingen niet. Er zouden om de 
axiale krachten over te brengen zoveel bouten nodig zijn, dat de verbinding automatisch een 
ingeklemd karakter krijgt. 
Te zien is dat ook de betonspanningen van de kem behoorlijk groot zijn. In de onderste 
compartimenten hoeft dat geen probleem te zijn, omdat hier veel drukspanning aanwezig is 
(er moet uiteraard wel naar gekeken worden dat de betondruksterkte niet overschreden wordt), 
maar bovenin het gebouw kan dat bezwijken tot gevolg hebben. Tenzij dat er veel wapening 
aanwez1g 1s. 

Het dimensioneren van de constructie op de kracht van een inslaand vliegtuig van deze 
grootte kost extra materiaal. De unity-checks van spanningen worden gemiddeld 3-4 maal zo 
groot dan de unity-checks van spanningen bij de uiterste grenstoestandcombinaties. Een 
nadeel bij het kiezen van grotere staafafmetingen is dat de constructie stijver wordt. De 
optredende dynamische krachten zullen groter worden. 

12.11 Dimensionering op de inslag op 198m. 
Orn te kijken hoeveel extra materiaal er nodig is voor de constructie om overeind te blijven, 
zal de constructie gedimensioneerd worden op een inslag op deze hoogte. Dit zal globaal 
gebeuren, het getal wat hieruit komt zal een indicatie zijn. 
Er zullen twee soorten belastingen bekeken worden. Als eerste de inslag van het vliegtuig op 
zijn kruissnelheid van 850 km/u. In het voorgaande is er overal met deze snelheid gerekend. 
Ten tweede wordt er ook nog eens gekeken naar de invloed van een lagere snelheid. Het 
manoeuvreren met een vliegtuig om een relatief klein object als een gebouw te raken kan 
eigenlijk alleen gebeuren met een lagere snelheid. De constructie zal daarom ook een keer 
gedimensioneerd worden op het inslaande vliegtuig met een snelheid van 425 km/u. Het 
gevaar wat hierbij ontstaat is wel dat als het gebouw hierop gedimensioneerd is, en iemand 
met kwade bedoelingen wil het gebouw vemietigen door middel van het laten inslaan van een 
vliegtuig in de constructie, dat de piloten erop getraind zouden kunnen worden het vliegtuig 
met meer dan 425 km/u het gebouw binnen laten vliegen. 
De demping zal als staal-demping aangehouden worden (meest ongunstig), en de belasting 
lineair afnemend. 
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12.11.1 Resultaten dimensionering inslag bij kruissnelheid. 
Voor het dimensioneren van de constructie op een inslag op 198m is ongeveer 21 % meer staal 
nodig. De opmerking die hierbij geplaatst moet worden is dater wel voor sommige profielen 
een hogere staalkwaliteit gekozen moet worden. 
Het kiezen van zwaardere profielen heeft een negatief effect op de dynamische respons van de 
constructie. Door de grotere profielafmetingen wordt de constructie namelijk stijver, en 
hierdoor worden de optredende dynamische krachten in de constructie groter. 
Door de inslag treden er in de bovenste helft van de kem buigtrekspanningen op. Dit is 
maximaal aan de top. Hier zal een wapeningspercentage van 1.33% moeten worden toegepast. 

De gekozen profielen met de combinatie van de hierbij optredende dynamische en statische 
krachten zijn te vinden in bijlage 9: "Definitief ontwerp; Tabellen", tabel 18. 

De maximale uitslag aan de top van het gebouw bedraagt 869 mm in plaats van 980 mm. Dat 
is minder door de stijvere constructie. De eerste eigenfrequentie verschuift door de grotere 
stijfheid van de constructie naar fe = 0.129 Hz. 

12.11.2 Resultaten dimensionering bij halve kruissnelheid. 
Er is geen extra staal nodig voor het dimensioneren van de constructie op een inslag op 198m 
op halve kruissnelheid. Een aantal profielen zullen echter wel een hogere staalkwaliteit 
moeten krijgen. De dynamisch optredende krachten ten gevolge van de impuls zijn ongeveer 
de helft van de dynamisch optredende krachten als het vliegtuig op volle kruissnelheid vliegt. 
Alleen aan de top komen de dynamische krachten iets kleiner uit. 
De maximale buigtrekspanningen in de kem treden op in compartiment 8. Er moet hier 
minimaal een wapeningspercentage van 0.50% worden toegepast. 

Een overzicht van de combinatie van de statische krachten en dynamische krachten is te 
vinden in tabel 19 van bijlage 9: "Definitief ontwerp; Tabellen". 

De maximale uitslag van het gebouw aan de top is 4 79 mm. Dit is ongeveer de helft van de 
vervorming van het gebouw met een inslag op volle kruissnelheid (980 mm). 
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12.12 Resultaten inslag 270 meter hoogte. 
Er zal ook een inslag op 0.95 * h berekend worden. De eigenfrequenties van het gebouw met 
het gat in de gevel zullen ook hier niet opnieuw weergegeven worden. Het gat in de gevel is 
namelijk maar een kleine verstoring, en heeft niet veel verlagende invloed op de 
eigenfrequentie. 

tffffffft 
OWIND * lJJ 

Fig 12.18 Overzicht richting en hoogte inslag. 

Missende 
kolommen. 

12.12.1 Optredende statische krachten bij de bijzondere belasting. 
Een overzicht van optredende krachten en spanningen met het gat in de gevel is terug te 
vinden in bijlage 9: "Definitief ontwerp; Tabellen" tabel 11. 

Alle elementen voldoen. Te zien is dat het gebouw in de statische toestand zijn tweede 
draagwegen goed ontwikkeld. 

12.12.1 Respons gebouw; Optredende vervormingen. 
Orn een indruk te geven van de optredende trilling van het gebouw, wordt hier de respons van 
het systeem weergegeven. De aangehouden belasting is de lineair afnemende belasting, en de 
aangehouden demping is staaldemping. 

Voor meer details, de verschillende dempingen en verschillende belastingen: Zie bijlage 8: 
"Definitief ontwerp" hoofdstuk 9. 

De totale uitbuiging van het gebouw ten gevolge van de inslag is 1244 mm. Dit is een 300 
mm grotere vervorming dan die van de inslag op 198m hoogte. 
Orn inzicht te krijgen in het trillingsgedrag van de hele constructie zal van vier punten op de 
constructie de verplaatsing in de tijd beschreven worden. Deze punten bevinden zich op 0.25 
* h, 0.50 * h, 0. 75 * hen aan de top van het gebouw. 
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Vervorming op 1.0 * h 
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De overheersende trilling is de trilling met de l e eigenfrequentie. De trillingstijd hiervan is uit 
de grafiek gehaald: T = 8.2s. Dit is een frequentie van 1/8.2 = 0.122 Hz. De trilling die hier 
door heen loopt is een trilling met de 2e eigenfrequentie. Deze is beter te zien bij de grafieken 
12.21 en 12.22. 

Vervorming op 0.75 * h 
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Fig. 12.20 De vervorming van het punt 0. 75 * h in de tijd 

Hier is de trilling van de 2e eigenfrequentie nauwelijks waar te nemen. Dat komt omdat de 
amplitude van de eigen trillingsvorm van de 2e eigenfrequentie hier bijna O is. 

Afstudcerproject Eimar Kranendonk. 71. 



Algemeen afstudurverslag. 

Vervorming op 0.50 * h 

800 a ·-
600 

e 400 
§. 

200 c,, 
C 0 
~ 
~ 

-200 

CII -400 
> 

-600 

'""' }' ~ ..J -~ I? " -

! ' ~ // - \ I \ 

/ , 
' ' JI \ 

, 
I" - ,\J . I .. \~ /J..rr ~ ·~ ·~ ~ • ~ 1 " .. .. . ::I .. ,. .. "' . lo 4 In , n-: 

; -L V" ~ J 

~ ~ ~ ~ 

-800 

Tljd (s) 

Fig. 12.21 De vervorming van het punt 0.50 * h in de tijd 

De tweede eigenfrequentie is hier goed te zien. De trillingstijd hiervan is volgens de figuur T 
= 2.2s. De frequentie hiervan is 1/2.2 = 0.454 Hz. 

Vervorming op 0.25 * h 

400 
\ 

- 300 
E 

200 E -c,, 100 C 

! 0 
0 
c:: -100 CII 
> 

-200 

-300 

, • 

l ~ ,_ 
~ ,,.,_ 

1 l'\ ~ ,; [\ 
, 

'\' I ) ) 

I/ \) L \ w , -

r 1, ,\ I ,\~ II ~ ] , rn '. 1 ' R..: ,. i:;, 7• A• Q' n~ 

-
,._ ~ I y..1 \ \ ) 

ll \: .,.., ~- ' : 
•O ' " 

Tijd (s) 

Fig. 12.22 De vervorming van het punt 0.25 * h in de tijd 

Hier is de tweede eigenfrequentie nog nadrukkelijker aanwezig. Wat de grillige trillingsvorm 
betreft geldt er eigenlijk hetzelfde als bij de inslag op 198m hoogte. De trillingen zien er hier 
heftig uit omdat de amplitude van de 1 e eigenfrequentie kleiner wordt in verhouding tot de 
amplitude van de 2e eigenfrequentie. Ook is te zien dat de trilling van de 2e eigenfrequentie 
eerder uitdempt, maar niet zo erg als de trilling van de 3e eigenfrequentie bij de inslag op 
198m hoogte. Oat is niet vreemd, de 2e eigenfrequentie is immers kleiner dan de 3e 
eigenfrequentie. 

12.12.2 Respons gebouw; Optredende krachten. 
Een overzicht van de optredende krachten en spanningen is te vinden in tabel 12 van bijlage 
9: "Definitief ontwerp; Tabellen". 
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De inslag op 270m hoogte komt qua optredende krachten minder gunstig uit. Dat komt met 
name door de plaats van deze inslag. 

Het eerste nadeel van een inslag op deze plaats is dat alle krachten naar beneden afgedragen 
moeten worden. Bij de inslag op 198m had de massa die zich boven en onder de plaats van 
inslag bevond een positieve invloed. Hier is echter alleen massa onder de plaats van inslag, 
zodat de afschuifelementen snel bezwijken. Het gaat hier dan ook om een puur 
afschuifmechanisme water als bezwijkmechanisme plaatsvindt, terwijl het bij de inslag op 
198m sprake kon zijn van een soort pons/afschuifmechanisme. 
Een ander negatief verschijnsel van deze plaats van inslag is het groter optredende 
"overturning" moment. De momentarrn is groter, daar de inslag op een grotere hoogte 
plaatsvindt. Kolommen voldoen over de gehele hoogte niet meer. 
Het laatste punt is dat constructie bovenin het gebouw het lichtst uitgevoerd is. Dat heeft tot 
gevolg dat maximaal opneembare spanningen snel overschreden worden. 

12.13 Dimensionering op de inslag. 
Ook hier zal er gekeken worden naar de extra hoeveelheid materiaal die nodig is om het 
gebouw overeind te houden bij een inslag op 270m. Er zullen twee snelheden van inslaan 
bekeken worden namelijk de volle kruissnelheid en de halve kruissnelheid. 
Er wordt uitgegaan van staaldemping, en een lineair afnemende belasting. 

12.13.1 Resultaten dimensionering op inslag met kruissnelheid. 
Voor het dimensioneren van de constructie op een inslag op 270m hoogte met kruissnelheid is 
ongeveer 24 % extra staal nodig. Hierbij wel de opmerking dat er dan gekozen moet worden 
voor een hogere staalkwaliteit voor sommige profielen. 
Door het kiezen van zwaardere profielen wordt de constructie stijver. Dit heeft een negatief 
effect op de optredende krachten ten gevolge van de inslag. Deze krachten worden namelijk 
groter door de grotere stijtheid van de constructie. 
Bovenin de kern treden buigtrekspanningen op. Hier zal op gewapend moeten worden. In 
compartiment 7 is de buigtrekspanning maximaal, en er zal hier en wapeningspercentage van 
minimaal 2.21 % moeten worden toegepast. (FeB500). 

De gekozen profielen met de combinatie van de hierbij optredende dynamische en statische 
krachten zijn te vinden in bijlage 9: "Definitief ontwerp; Tabellen" tabel 20. 

Door de grotere stijtheid van de constructie bedraagt de uitslag aan de top geen 1244mm, 
maar 1138mm. De grotere stijtheid heeft ook een invloed op de eigenfrequenties. Deze zullen 
namelijk hoger uitkomen. Door het kiezen van zwaardere profielen wordt de constructie 
zwaarder, wat een verlagende invloed heeft op de eigenfrequenties. De eerste eigenfrequentie 
komt uit op: I e ef: 0.132 Hz. 

12.13.2 Resultaten dimensionering op inslag met halve kruissnelheid. 
Er is geen extra staal nodig voor het dimensioneren van de constructie op de inslag op 270m 
op halve kruissnelheid. Een aantal constructieve elementen moeten echter wel een hogere 
staalkwaliteit krijgen. Krachten komen ongeveer half zo groot uit als bij de impuls op 
kruissnelheid. Alleen in het bovenste compartiment komen de krachten in verhouding lager 
uit. 
De maximale buigtrekspanningen treden op in compartiment 8 op. Dat wil zeggen dat hier 
een wapeningspercentage van 0.53% moet worden toegepast om bezwijken te voorkomen. 
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De gekozen profielen met de combinatie van de hierbij optredende dynamische en statische 
krachten zijn te vinden in bijlage 9: "Definitief ontwerp; Tabellen" tabel 21. 

De maximale uitslag aan de top is 615 mm. Dit is ongeveer de helft van de inslag op 270m op 
kruissnelheid, waarbij de constructie authentiek was (1244 mm). Dit is ook de reden dater 
alleen maar een staalkwaliteitsverhoging moet worden toegepast voor sommige elementen om 
te voldoen. Deze uitslag van 615 mm is namelijk kleiner dan de vervorming ten gevolge van 
windbelasting in de uiterste grenstoestand. 
De eigenfrequentie blijft gelijk. 

12.14 Resultaten inslag op 270m hoogte in de hoek. 
Bij de maatgevende inslag van de twee voorgaande situaties zal er ook nog een inslag in de 
hoek bekeken worden. Deze is namelijk maatgevend voor de optredende krachten. Het 
gebouw _heeft een vierkante plattegrond. Dat _wil zeg~~n voor de optredende spanningen als er 
om de diagonale as gebogen wordt, de spannmgen 2 · groter worden. Ook voor het opvangen 
van de statische krachten moet er misschien iets meer gedaan worden. 
Er wordt hier alleen gekeken naar de hoeveelheid extra materiaal die nodig is om de 
constructie te dimensioneren op de inslag. 
De eigenfrequenties van het gebouw met het gat in de gevel zullen ook hier niet opnieuw 
weergegeven worden. 

t t f t t t t f f 
OWIND * 'I'* 2-0 s 

Fig 12.23 Overzicht richting en hoogte inslag. 
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12.14.1 Optredende statische krachten bij de bijzondere belasting. 
Een overzicht van optredende krachten en spanningen met het gat in de gevel is terug te 
vinden in bijlage 9: "Definitief ontwerp; Tabellen" tabel 22. 

Alle elementen voldoen. Te zien is dat het gebouw in de statische toestand zijn tweede 
draagwegen goed ontwikkeld. 
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12.14.2 resultaten dimensionering op inslag bij kruissnelheid. 
Voor het dimensioneren van de constructie op een inslag op 270m hoogte in de hoek van het 
gebouw met kruissnelheid is ongeveer 35.5 % extra staal nodig. Staalkwaliteiten zullen hoger 
moeten worden aangenomen. 
Door het kiezen van zwaardere profielen wordt de constructie stijver. Dit heeft een negatief 
effect op de optredende krachten ten gevolge van de inslag. Deze krachten worden namelijk 
groter door de grotere stijfheid van de constructie. 
Bovenin de kem treden buigtrekspanningen op. Hier zal op gewapend moeten worden. In 
compartiment 8 is de buigtrekspanning maximaal, en er zal hier en wapeningspercentage van 
minimaal 2.07% moeten worden toegepast. (FeB500). 

De gekozen profielen met de combinatie van de hierbij optredende dynamische en statische 
krachten zijn te vinden in bijlage 9: "Definitief ontwerp; Tabellen" tabel 23. 

De uitslag aan de top komt uit op 794 * 2°·5 = 1123mm. De grotere stijfheid heeft een invloed 
op de eigenfrequenties. Deze zullen namelijk hoger uitkomen. De eerste eigenfrequentie komt 
uitop: leef:0.134Hz. 

12.14.2 Resultaten dimensionering inslag bij halve kruissnelheid. 
Er is 2% extra staal nodig voor het dimensioneren van de constructie op de inslag op 270m in 
de hoek op halve kruissnelheid. Een aantal constructieve elementen moeten wel een hogere 
staalkwaliteit krijgen. Krachten komen ongeveer half zo groot uit als bij de impuls op 
kruissnelheid. In het bovenste compartiment komen de krachten in verhouding lager uit. 

De maximale buigtrekspanningen treden op in compartiment 8 op. Dat wil zeggen dat hier 
een wapeningspercentage van 0. 79% moet worden toegepast om bezwijken te voorkomen. 

De gekozen profielen met de combinatie van de hierbij optredende dynamische en statische 
krachten zijn te vinden in bijlage 9: "Definitief ontwerp; Tabellen" tabel 24. 

De maximale uitslag aan de top is 446 * 2°·5 = 631 mm. 
De eigenfrequentie blijft nagenoeg gelijk. 
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13. Algemene conclusies bij een inslag. 

13.1 Rekentechnische conclusies. 

13.1.1 Tijd impuls en optredende trillingen: 
Het maakt niet zoveel uit welke inslagtijd van het vliegtuig er voor de berekening gekozen 
wordt, zolang het wel een constructie betreft waarvan de eerste eigentrillingstijd veel groter is 
dan de inslagtijd. Een kracht van 130660 kN met een duur van 0.271s geeft nagenoeg 
dezelfde krachten in de constructie en uitslag van de constructie, als een kracht van 65330 kN 
met een duur van 0.542s. 
Waar de tijd van de impuls wel voor uit kan maken is de mate waarin trillingen met bepaalde 
hogere eigenfrequenties kunnen optreden. De trilling met de eerste eigen translatiefrequentie 
is altijd de belangrijkste trilling van de constructie. Er kunnen ook nog trillingen met hogere 
frequenties optreden in combinatie met de eerste eigenfrequentie. Als de impuls als een 
blokbelasting wordt aangenomen en de inslagtijd van het vliegtuig net zo groot is als de eigen 
trillingstijd van een hogere eigenfrequentie, zal er geen trilling optreden met deze frequentie. 
In tegenstelling: Als de inslagtijd van het vliegtuig precies de helft is van de eigen trillingstijd 
van de hogere eigenfrequentie, zal de trilling met deze frequentie maximaal zijn. 
Nu is het wel zo dat trillingen met hogere eigenfrequenties steeds minder belangrijk zijn 
naarmate de rang stijgt. Dat is als eerste zo omdat de amplituden van de eigentrillingsvormen 
van deze eigenfrequenties steeds kleiner worden. Ten tweede dempen hogere eigenfrequenties 
steeds sneller uit. 
Een andere voorwaarde voor het ontstaan van een bepaalde trilling bij een inslag is de plaats 
waar het vliegtuig inslaat. Als de inslag plaatsvindt op de plaats waar de eigentrillingsvorm 
van een bepaalde frequentie een amplitude van O heeft, zal er geen trilling met deze frequentie 
optreden. Dit in tegenstelling tot een inslag op de plaats waar de eigen trillingsvorm een 
maximale amplitude heeft. 
Een belangrijk punt is dus als de hogere eigenfrequenties van het gebouw lager uitvallen door 
afschuifvervorming, dat deze in verhouding belangrijker worden. 

13.1.2 Vorm impuls: 
Ook de vorm van de impuls maakt niet zoveel uit, zolang de inslagtijd veel kleiner blijft dan 
de eerste eigentrillingstijd van de constructie. Of er nu een blokbelasting, lineair afnemende 
belasting, een zaagtandvormige belasting wordt aangehouden, zolang de oppervlakte van het 
F-t diagram (of momentum m * v) hetzelfde blijft, komen de resultaten met enige benadering 
hetzelfde uit. 

13.1.3 Lengte vertragingsweg vliegtuig. 
Voor de lengte van de vertragingsweg en de vliegsnelheid bij de inslag geldt eigenlijk ook het 
bovenstaande. Het maakt niet zo veel uit hoe deze aangenomen wordt, zolang de inslagtijd 
veel kleiner is dan de eerste trillingstijd van de constructie. 

13.2 Conclusies m.b. t. kosten. 

13.2.1 Extra materiaal voor de staalconstructie. 
Halve kruissnelheid. 
Als er gedimensioneerd wordt op het vliegtuig wat recht het gebouw binnenvliegt, en op 
halve kruissnelheid vliegt, zal <lit bij inslagen op beide hoogten nauwelijks extra staal kosten. 
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Er zullen echter wel profielen in een hogere staalkwaliteit uitgevoerd moeten worden. Stel dat 
de staalconstructie om deze reden en om de benodigde zwaardere verbindingen 20% duurder 
uitkomt. 
Bij de inslag op 270m hoogte in de hoek van het gebouw zal er 2% meer staal toegepast 
moeten worden. Ook hier moet er een betere staalkwaliteit toegepast worden. De 
verbindingen moet natuurlijk ook zwaarder worden. Stel dat de staalconstructie iets duurder is 
dan bij de inslagen recht in bet gebouw, namelijk 24%. 

Stel ook dat de staalconstructie 10% - 15% van de totale investeringskosten van het gebouw 
bedraagt, wil dat zeggen dat als men de constructie er op ontwerpt de inslag van een vliegtuig 
wat op halve kruissnelheid recht bet gebouw binnenvliegt vliegt te kunnen hebben, de totale 
investeringskosten zo'n 2% tot 3% hoger uitkomt. Voor de inslag op 270m in de hoek is dat 
iets hoger: 2.4% tot 3.6%. 

Kruissnelheid. 
Bij de inslag op 198m op kruissnelheid is er 21 % meer staal nodig om de constructie bestand 
te maken tegen deze inslag. Ook bier moet een hogere staalsterkte worden toegepast worden. 
Verbindingen zullen iets groter aangenomen moeten worden. Als we om deze redenen 
aannemen dat de staalconstructie 2 maal de extra hoeveelheid staal duurder uitkomt, komt de 
totale investering 4.2% tot 6.3% hoger uit. 

Bij de inslag in bet midden op 270m op kruissnelbeid is er 24% meer staal nodig. Er moet een 
hogere staalk\valiteit toegepast worden en verbindingen moeten zwaarder uitgevoerd worden. 
Ook bier nemen we globaal aan dat de staalconstructie 2 maal de extra hoeveelheid staal 
duurder wordt. De totale investering komt dan 4.8% tot 7.2% duurder uit. 

Bij de inslag op 270m in de hoek van bet gebouw op kruissnelheid is er 35.5% meer staal 
nodig. Staalkwaliteiten moeten hoger aangenomen worden en verbindingen zwaarder 
uitgevoerd. We nemen aan dat de staalconstructie 2 maal de extra hoeveelheid staal duurder 
wordt. De totale investering komt 7% - 10.5% hoger uit. 

In grafiekvorm: 
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Fig. 13.1 lndex investering als fimctie van de vliegsnelheid voor de inslag. Er is vam,it gegaan dat de kosten van 
de staalconstruclie I 0% van de to/ale irrvesleringskosten zal zljn. 
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Fig. 13.2 Index investering alsfimctie van de vliegsnelheid voor de inslag. Er is vanuit gegaan dat de kosten van 
de staalconstmctie 15% van de totale investeringskosten za/ zijn. 

13.2.2 De vloeren. 
Welk vloersysteem er ook gekozen wordt, bij een inslag zu.llen er zeker een aantal 
ondersteuningen wegvallen. De vloeren moeten zo gedirnensioneerd zijn dat deze een aantal 
ondersteuningen kunnen rnissen. Verder is bet verstandig de vloeren zo te ontwerpen dat deze 
de impuls van een of meerdere er op vallende vloeren kunnen dragen. 
Wat rnisschien ook mogelijk is, is een licht vloersysteem gecontroleerd laten bezwijken. Er 
zullen veel van deze reststukken aan de kem moeten blijven hangen, anders veroorzaken deze 
vloeren een voortschrijdende instorting. 

13.2.3 De kern. 
De kem zal een hoger wapeningspercentage moeten krijgen indien de constructie 
gedimensioneerd wordt op een impact met kruissnelheid. Indien men dimensioneert op een 
inslag met de halve kruissnelheid, zijn de extra kosten met betrekking tot de extra hoeveelheid 
wapening beperkt. 
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14. Aanbevelingen bij het dimensioneren op inslagen. 
a. Zoals uit voorgaande is gebleken, kan het nodig zijn zwaardere profielen te kiezen als 

men de constructie wil dimensioneren op een bepaalde inslag. Bij deze constructie is 
dat met name zo als het vliegtuig een grotere vliegsnelheid voor de inslag heeft dan 
425 km/u. Zoals ook was opgemerkt, zorgen de zwaardere profielen voor een grotere 
stijfheid van de constructie. Dat wil zeggen dat de optredende dynamische krachten 
ten gevolge van de inslag groter worden. Dat kan tot gevolg hebben dat de constructie 
er op achteruit gaat in plaats van vooruit. 
Er is hier overal uitgegaan van de inslag van een Boeing 767 met een massa van 
150000 kg. Het maximale startgewicht van een 767 is 204120 kg. Dit was het type 
vliegtuig dat in de Twin Towers vloog. Er zijn echter wel zwaarder vliegtuigen. 
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de Boeing 747 familie. Een Boeing 747-400 
heeft bijvoorbeeld een maximaal startgewicht van 392000 kg. Van de Airbus 
leverancier komen er vliegtuigen met een soortgelijke massa. 
Als men het gebouw wil dimensioneren op een vliegtuig dat zo zwaar is, is <lit bijna 
niet meer te doen door de profielen gewoon zwaarder uit te voeren. De constructie 
wordt namelijk steeds stijver, waardoor de optredende krachten binnen de constructie 
door de dynamische belasting ook steeds groter worden. 
Wat kan er het beste gedaan worden? 

1. Als eerste is het sowieso beter te kiezen voor een hoge staalkwaliteit. De 
constructieve elementen hebben dan een grotere sterkte in verhouding tot de 
stijfheid. De dynamische respons zal beter uitkomen doordat de stijfheid van 
het gebouw niet omhoog gaat, terwijl de constructie wel sterker wordt. 

2. Efficiente profielkeuze. Profielen die wel evenveel oppervlakte hebben, maar 
een groter weerstandsmoment, en een groter axiaal kwadratisch 
oppervlaktemoment. 

3. Het kiezen van een constructief ontwerp wat minder efficient is. De constructie 
moet in verhouding meer gaan vervormen. Bij de constructie die hier gekozen 
is zouden misschien de diagonalen weggelaten kunnen worden in de stijlen van 
de mega-portalen. Door het verzwaren van de profielen die horizontaal tussen 
de kolommen vastgemaakt zijn, ontstaan er dan vierendeelliggers. Deze 
vervormen in verhouding meer, zodat de dynamische respons beter uitkomt. 

b. Het afslanken van de constructie naar boven toe kan economisch zijn, maar kan ook 
een gevaar opleveren in het geval van calamiteiten. Bij een inslag bovenin het gebouw 
heeft de constructie hier niet zo veel reserves. Het verjongen van de constructie kan 
wel, maar met beleid. De kolommen hebben vaak nog wel wat reserves, maar de 
diagonalen, outriggers en belts hoeven aan de top van het gebouw nog maar heel licht 
te zijn. Dat wil zeggen, dat deze snel overbelast kunnen raken, en de ketting is zo sterk 
als de zwakste schakel. 

c. Voor de veiligheid is het een hele verbetering als de profielkeuze van de outriggers en 
belts over de gehele hoogte zo wordt aangehouden, dat ze voldoende reserves hebben. 
De extra kosten hiervan zijn niet veel. De outriggers en belts spelen een belangrijke 
rol in het ontwikkelen van tweede draagwegen in geval van calamiteiten. 

d. Het is aan te raden de kem over de hele hoogte een hoog wapeningspercentage te 
geven. Bij een inslag op 2/3 van de hoogte, treden er bijvoorbeeld in de hele bovenste 
helft van de kem buigtrekspanningen op. 

e. De afschuifelementen van het gebouw zijn heel belangrijk in geval van een calamiteit. 
Bij de dimensionering op een inslag komen de afmetingen van afschuifelementen 

Af~hldeerproject Eimar Kr.mendonk. 79. 



Algemeen afstudeerverslag. 

soms wel vijf maal zo groot uit, als dat deze in eerste instantie waren aangenomen 
toen deze waren gedimensioneerd op windbelasting. 

f Als er op een impact gedimensioneerd wordt zullen de kolommen wel wat zwaarder 
uitgevoerd moeten worden. Deze factor is echter veel kleiner in vergelijking met 
bijvoorbeeld de diagonalen. 

g. Het aan goed aan elkaar "knopen" van alle delen het gebouw is van belang. 
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15. Discussie. 
Het wel of niet op een inslag dimensioneren van de constructie kan natuurlijk een punt van 
discussie vormen. Stel dat de extra investering die gepleegd moet worden om de impact van 
een vliegtuig van formaat dat op kruissnelheid vliegt op te kunnen nemen, 7% - 10.5% is van 
de totale investering, dan is dat toch een behoorlijk bedrag. Ook voor de kem en de vloeren 
moeten extra maatregelen getroffen worden. 
Er zullen hier wat gedachten genoemd worden, waarom er juist wel of juist geen extra 
investering gedaan zou moeten worden. 

Als eerste de opmerking dat de constructie standaard heel veilig is qua tweede draagwegen. 
De constructie is in staat 3 opeenvolgende kolommen te missen, zonder dat deze bezwijkt en 
zonder dat hier een extra investering voor hoeft te gebeuren. Dat wil zeggen dat er over een 
lengte van 32m geen kolom staat. Het komt er dus op neer dat de constructie zich veilig 
gedraagt in de volgende gevallen: 

Lokale schade door explosies. 
Lokale schade door brand. 
Het uitknikken van kolommen door overbelasting/wegvallen zijdelings steunen. 

Ook in het geval dat een vliegtuig op halve kruissnelheid inslaat, zijn de extra 
investeringskosten beperkt. 

Waarom wel een extra investering? 
Het gaat natuurlijk in de eerste plaats om veiligheid van mensen. Tegenover 
mensenlevens zijn geen geldbedragen te zetten. 
Als de constructie gedimensioneerd wordt op een inslag, heeft de constructie 
overcapaciteit qua sterkte. Er kunnen dan ook makkelijker andere calamiteiten 
opgenomen worden. 
Een betere verhuurbaarheid. Het lijkt misschien raar, maar het zou zo kunnen zijn dat 
als er een extra investering gedaan wordt, het project rendabeler wordt. De leegstand 
van ruimten door bange huurders/gebruikers zou hierdoor beperkt kunnen worden. Net 
na de inslagen van 11 september 2001 stonden veel verhuurbare ruimten van hoge 
gebouwen in New York leeg. 
Sommige huurders zouden meer dan bereid kunnen zijn hogere lasten te betalen voor 
extra veiligheid. Het ligt wel op de manier waarop zoiets aan de man gebracht wordt. 

Waarom geen extra investering? 
De kans dat een gebouw getroffen wordt door een aanslag, is erg klein. Misschien dat 
bepaalde doelgroepen die meer risico lopen als veiligheidsdiensten, 
inlichtingendiensten, banken etc, wel een extra investering zouden kunnen doen. 
Welk vliegtuig moet als belasting aangehouden worden? Vliegtuigen worden door de 
tijd heen steeds zwaarder en sneller. Er is een kans als het gebouw op een bepaald 
vliegtuig gedimensioneerd wordt, dat het over tien jaar niet meer voldoet. 
Het heeft nauwelijks zin gebouwen te ontwerpen op aanslagen. Stel dat dit gedaan 
wordt, zal het gebouw de volgende keer het doelwit niet zijn, maar andere objecten als 
de drinkwatervoorziening of de metro, etc. 

Samenvattend. 
Het doel van dit afstuderen was een constructief ontwerp maken van een veilig 
stabiliteitssysteem van een hoog gebouw, waarbij tweede draagwegen kunnen ontstaan. 
Hiervoor hoeft geen extra investering gedaan te worden. 
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Verder zijn er ook globale cijfers gegeven van extra investeringen die gedaan moeten worden 
om het gebouw impactveilig te maken. Een opdrachtgever kan zelf bepalen of hij deze extra 
investering wil doen of niet. 
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